Zaterdaghulp Boerderijcafé afwas en verkoop
Loop jij standaard met een lach op je gezicht? Houd je van aanpakken en werken met een hecht
team? Wil je op zaterdagen, soms zondagen werken als verkoper en afwasser op een boerderij
midden in het groen? Ja? Lees snel verder!

Hoeve Ravenstein
Een boerderijwinkel gelegen in het groen, omarmd door eeuwenoude bossen en weilanden. Het
ruikt hier naar pas gemaaid gras, vochtig mos, fluitenkruid en bosviooltjes. Familie Tupker
onderhoudt een prachtige winkel met duurzame-, streekgebonden- en glutenvrije producten.
Klanten kunnen bij Hoeve Ravenstein terecht voor al hun dagelijkse boodschappen. Ook ons
rundvlees van eigen koeien, die een goed leven hebben gehad, is hier verkrijgbaar. Alle producten
zijn met zorg en aandacht geteeld en worden geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu.
Daarnaast vind je op ons levendige boerenerf een moes- en pluktuin, een koeienstal en een
Boerderijcafé. Tussen de koetjes en de kalfjes, de bomen en de bloemen, de vossen en de vogels plof
je lekker neer op ons terras. Wist je dat hier vroeger de varkens ongegeneerd lagen te snurken? Ha,
en kijk nu eens!
Van mei tot en met oktober is Hoeve Ravenstein extra vaak open op de 1e zondag van de maand. Op
deze dag organiseren wij een Boeren zondagsmarkt waar voor jong en oud veel te zien, te proeven
en te beleven is. De Boerderijwinkel en het Boerderijcafé met terras zijn ook geopend.

Wat ga je doen?
•
•
•

Gasten blij maken. Ze komen terug voor de natuur, de heerlijke koffie met gebak en de
goede service natuurlijk.
Zaterdag is een drukke dag, dus er stapelt een hoop vaat op. Jij mag ervoor zorgen dat dit
schoon, droog en weer opgeruimd word. Ja we hebben een spoelmachine :)
Koffie/ thee met iets lekkers verzorgen voor onze gasten.

Persoonlijke kwaliteiten en functie eisen
•

•
•

Beschikbaar op alle zaterdagen om de gasten in ons Boerderijcafé blij te maken. Daarbij alle
1e zondagen van de maand vanaf mei t/m oktober om samen met je collega’s de marktdagen
te ondersteunen.
Flexibel inzetbaar in vakanties en ‘rondom’ de feestdagen (op feestdagen zelf zijn wij
gesloten en ben je dus vrij).
Het liefst woon je in of nabij Baarn.

Solliciteer direct!
Je kunt ook direct contact opnemen met boerin Saskia. Zij is telefonisch bereikbaar op het nummer
035 6668384 of per mail: saskia@hoeveravenstein.nl, tussen 08.00 – 17.00 uur van dinsdag t/m
zaterdag.

