PLAY.MOVE.EXPLORE.BECOME.CODARTS
Codarts is een stevig in de Rotterdamse samenleving gewortelde internationale
hogeschool die kwalitatief hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen aanbiedt op
het gebied van muziek, muziektheater, dans, circus, muziek- en danseducatie en
muziek- en danstherapie.
Diversiteit, interdisciplinariteit en duurzaamheid zitten in de genen van Codarts
verankerd. We maken deel uit van nationale en internationale netwerken. Het
innovatieve onderwijs-en onderzoeksprogramma Rotterdam Arts & Sciences Lab – een
samenwerkingsverband Erasmus Universiteit Rotterdam, Willem de Kooning
Academie/Hogeschool Rotterdam en Codarts – getuigen hiervan.
Codarts telt ruim 1.000 studenten, met circa 65 nationaliteiten, en ongeveer 420
medewerkers.
Per direct is Codarts op zoek naar een aantal studenten voor de functie:

Student assistent catering
Die (afhankelijk van schoolrooster) beschikbaar zijn tussen 11:00 – 14:00
Locatie: Kruisplein
De werkzaamheden:
De werkzaamheden bestaan uit cateringwerkzaamheden in de kantine op Kruisplein rondom
de lunchpauze. Denk hierbij aan de schappen vullen, broodjes beleggen, kantine schoon
houden, opruimen.
Gevraagd wordt:
- Je studeert aan Codarts Rotterdam;
- Je wilt continu verbeteren en doet suggesties voor verbeteringen;
- Je wilt graag uitgedaagd worden om de eigen doelstellingen te bereiken;
- Je bent zelfstandig, ziet kansen en komt afspraken na;
- Je bent een gastheer of gastvrouw pur sang;
- Je weet je professioneel te presenteren.
Geboden wordt:
- Salaris € 2.001,24 bruto (op basis van 36 uur per week);
- Vakantiegeld;
- Eindejaarsuitkering;
- Voldoende balans in werk en studie;
- Gezellige cateringlocatie;
- Interne training en opleiding;
- Plezierige werkomgeving: waardering en uitdaging;
- Een coachende stijl van leidinggeven.

Informatie:
• voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met Marco van
Stappershoef, via info@stapfoods.nl;
• voor meer informatie over Codarts verwijzen wij naar de website www.codarts.nl.
Sollicitatie:
Je motivatiebrief en cv kun je per e-mail sturen aan info@stapfoods.nl .
Goed om te weten: Om de veiligheid binnen het onderwijs te garanderen, wordt van alle
medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.
Codarts streeft naar een divers personeelsbestand. Bij gelijke geschiktheid gaat de
voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen onze organisatie versterkt.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

