Fundashon (Stichting) Krusada
De Organisatie
Fundashon Krusada is een stichting die gericht is op de gemeenschap in Caribisch
Nederland. De stichting streeft ernaar om professionele begeleiding op maat te bieden aan
personen die een uitdaging ervaren om een connectie te maken met de gemeenschap. De
stichting is meer dan 20 jaar actief op het terrein van begeleiding van participanten met een
verslaving, crimineel verleden, beperking, crisissituatie of anderszins. De stichting streeft er
ook naar om maatschappelijk te ondernemen ter ondersteuning van de Bonairiaans
gemeenschap.
Krusada is een plaats waar nieuwe kansen worden geboden in het leven. Zo heeft de
stichting verschillende projecten zoals bijvoorbeeld, 1) Beschut Werk, een project voor
mensen, die extra hulp nodig hebben ondersteunen middels een maatschappelijk
werktraject, 2) Adelanto, een project voor mannen, die ondersteuning nodig hebben in het
leren van vaardigheden voor een optimaal terugkeer naar de samenleving, 3) Refugio, een
project voor vrouwen, die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld en die tijdelijk
behoefte hebben aan een veilig woonplek en 4) Walk-In, een project voor (ex)verslaafden
dan wel minderbedeelden, die rust en eten kunnen gebruiken.
Wie flexibel is en écht gaat voor het welzijn van de cliënt, is bij onze stichting aan het juiste
adres. Bij Stichting Krusada kunnen we flexibele, ondernemende, creatieve medewerkers
met enthousiasme gebruiken!
Krusada is per direct op zoek naar een:

Zelfstandig werkend Kok
40 uur per week
Dit is de rol
Het verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen. (Een deel van) de
restauratieve voorziening centraal is georganiseerd. De functionaris kookt voor één of
meerdere groepen binnen of buiten de instelling.
Wie zoeken wij
1. Je bent bereid om de voeding beschikbaar te stellen, levensmiddelen (producten)
inkopen;
2. Je bent bereid om de keuken en inventaris te beheren en onderhouden;
3. Je bent in staat om de bijkomende werkzaamheden te verrichten.

Wat vragen wij
Kennis:
• Beschikt over een relevante opleiding op Mbo werk en denkniveau;
• Kennis van de wettelijke voorschriften op het gebied van voedselbereiding en hygiëne
(HACCP);
• Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, milieu en kwaliteit;
• Kennis van schoonmaakmiddelen;
• Schoonmaakvaardigheden;
• Huishoudelijke vaardigheden;
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments voor het overdragen van
praktische informatie;
• Kennis van richtlijnen en voorschriften bij Krusada of het vermogen deze snel eigen te
maken, te begrijpen en hiernaar te handelen;
• Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift in het Nederlands en het
Papiaments
Dit biedt Stichting Krusada
Wij bieden je een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving.
Werkdagen: regelmatige diensten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en
ervaring, minimaal $ 1329 en maximaal $ 1888 bruto per maand bij een fulltime
dienstverband. Het salaris wordt aangevuld met een goed pakket aan secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over deze functie kijk op https://fundashonkrusada.org/ of neem
contact op met afdeling Administratie tel 00 599-717-2233.
Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet per email naar vacatures@krusada.nl.
Inwinnen van referenties en het aanleveren van een VOG is onderdeel van de
sollicitatieprocedure.

