Vrijwilligers advertenties
Appeltaartenbakker
Assistent Bakker Appeltaart van Het Klooster
HET KLOOSTER heeft de taak om het meer dan 125 jaar oude klooster aan de Schorsmolenstraat in Breda te beheren en te behouden.
Het klooster is nog steeds van de Minderbroeders Kapucijnen. Volgens plan koopt de stichting het klooster met zijn prachtige ommuurde tuin in de loop van 2017.
In het klooster bakken we appeltaarten van het klooster met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en/of een beperking.
We bakken ambachtelijke roomboter-appeltaarten voor gelegenheden in stad en regio.
De bakkerij is geopend van maandag tot zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag wordt niet gebakken.
Daarnaast kan men ook taarten (en op termijn slagroom en ijs) komen ophalen.
Werkzaamheden:
• afwegen grondstoffen (meel, suiker en zo)
• appels schillen (met een appelschilmachine)
• deeg kneden
• vorm bekleden
• taart snijden
• taart inpakken
• schoonmaken van de bakkerij
Wij kijken naar:
• Je vindt het leuk om samen met anderen te werken
• Je bent fan van ambachtelijk appeltaarten bakken
• Je kunt schoon en precies werken
• Je bent enthousiast en vriendelijk
• Je bent punctueel
Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou.
Er is een nieuwsbrief, waarop je je kunt abonneren.
Interesse?
info@vankloostertotemmaus.nl
Reageren?
- Stuur een mail met je gegevens en motivatie naar: richtje@gmail.com
of; -Bel naar 076 562 04 00 of 06 24 57 76 24 voor informatie
of; -Kom langs door het poortje aan de Nijverheidssingel 391

Vrijwilligers advertenties
Medewerker Receptie
Verkoper Appeltaart van Het Klooster
HET KLOOSTER heeft de taak om het meer dan 125 jaar oude klooster aan de Schorsmolenstraat in Breda te beheren en te behouden.
Het klooster is nog steeds van de Minderbroeders Kapucijnen. Volgens plan koopt de stichting het klooster met zijn prachtige ommuurde tuin in de loop van 2017.
In het klooster bakken we appeltaarten van het klooster met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en/of een beperking.
We bakken ambachtelijke roomboter-appeltaarten voor gelegenheden in stad en regio.
De bakkerij is geopend van maandag tot zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag wordt niet gebakken.
Daarnaast kan men ook taarten (en op termijn slagroom en ijs) komen ophalen.
Werkzaamheden:
• Klanten te woord staan
• Appeltaarten afrekenen
• (Telefonische) bestellingen opnemen
• Mee helpen in kantine en bakkerij met voorkomende werkzaamheden
• In principe enkele dagdelen; werktijden: 9.00 - 13.00 uur / 13.00 - 17.00 uur
Er is een nieuwsbrief, waarop je je kunt abonneren.
Interesse?
info@vankloostertotemmaus.nl
Reageren?
- Stuur een mail met je gegevens en motivatie naar: richtje@gmail.com
of; -Bel naar 076 562 04 00 of 06 24 57 76 24 voor informatie
of; -Kom langs door het poortje aan de Nijverheidssingel 391

Vrijwilligers advertenties
Appeltaarten bezorger
Chauffeur Appeltaart van Het Klooster
HET KLOOSTER heeft de taak om het meer dan 125 jaar oude klooster aan de Schorsmolenstraat in Breda te beheren en te behouden.
Het klooster is nog steeds van de Minderbroeders Kapucijnen. Volgens plan koopt de stichting het klooster met zijn prachtige ommuurde tuin in de loop van 2017.
IIn het klooster bakken we appeltaarten van het klooster met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en/of een beperking.
We bakken ambachtelijke roomboter-appeltaarten voor gelegenheden in stad en regio.
De bakkerij is geopend van maandag tot zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag wordt niet gebakken.
Daarnaast kan men ook taarten (en op termijn slagroom en ijs) komen ophalen.
Werkzaamheden:
• vooral ‘s morgens: appeltaarten bezorgen in de regio
• in eerste instantie op afroep
• met bedrijfs-auto of voor km-vergoeding met je eigen auto
Wij kijken naar:
• Je hebt je rijbewijs
• Je hebt tijd om te rijden
• Je bent vriendelijk en behulpzaam naar klanten
Er is een nieuwsbrief, waarop je je kunt abonneren.
Interesse?
info@vankloostertotemmaus.nl
Reageren?
- Stuur een mail met je gegevens en motivatie naar: richtje@gmail.com
of; -Bel naar 076 562 04 00 of 06 24 57 76 24 voor informatie
of; -Kom langs door het poortje aan de Nijverheidssingel 391

Vrijwilligers advertenties
Op alle markten thuis?
Verkoper op markten en beurzen
Stichting van Klooster tot Emmaus heeft de taak om het meer dan 125 jaar oude klooster
aan de Schorsmolenstraat in Breda te beheren en te behouden.
Het klooster is nog steeds van de Minderbroeders Kapucijnen. Volgens plan koopt de stichting het klooster met zijn prachtige ommuurde tuin in de loop van 2017.
Een van de initiatieven van het Klooster is Labé. Labé staat voor ‘Laboratorium Abbé
Pierre’. We laten (nu nog) tassen maken van gebruikte geveldoeken bij Emmaus in San
Sebastian in Spaans Baskenland. Op termijn hopen we een eigen atelier te openen.
Met de winst genereren we op termijn een woon- en werkplek voor dak- en thuislozen in het
klooster.
Je gaat als verkoper aan de slag op een markt of beurs, verkoopt vooral tassen gemaakt
van gebruikte geveldoeken (reclame-banners), staat klanten te woord, adviseert en rekent af.
Je gaat met de auto met aanhanger naar de locatie; de bakfiets met winkeldisplay is onze
‘vaste etalage’.
Je draagt mede zorg voor de voorraadbeheers- en verkooplijsten.
Je zorgt mee dat alle tassen klaar staan voor vertrek.
Je richt de winkel op locatie in met je collega.
Competenties
- verkoop- en klantgericht
- commercieel en sociaal
- contactueel sterk / creatief / representatief
- vriendelijk/ spontaan/ humorvol
- pro- actief
- ervaring in de detailhandel is een pré
- rijbewijs om met aanhanger te kunnen rijden om buiten Breda naar markten te gaan is een
pré
- fysiek belastbaar ivm het hanteren van de bakfiets en aanhanger.
Er is een nieuwsbrief, waar je je op kunt abonneren.
Interesse?
info@labetassen.nl
info@vankloostertotemmaus.nl
Reageren?
- Stuur een mail met gegevens en motivatie naar: bregt@labetassen.nl of info@labetassen.nl
of; -Bel naar 076 593 88 45 of 06 47 37 33 39 voor informatie
www.labetassen.nl
www.hetkloosterbreda.nl

