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Medewerker Keuken Nederlands Wijnbouwcentrum 

(16 – 24 uur per week) 

 

Wie zijn wij 

Te midden van de groene heuvels in Groesbeek ligt aan de rand van de wijngaard het 

Nederlands Wijnbouwcentrum met een waanzinnig terras en uitzicht over de wijngaard 

van De Colonjes. Hier worden biologische Nederlandse wijnen geproduceerd en verkocht. 

Jaarlijks bezoeken duizenden mensen de locatie voor een wandeling, fietstocht en 

bijeenkomst. We hebben een lekkere lunch- en borrelkaart die goed past bij de wijnen. 

Ook verzorgen we wijnworkshops, rondleidingen en proeverijen. 

Wij werken vanuit de kernwaarden: 

• Passie voor wijn 

• Liefde voor mens en natuur 

• Genieten van het leven 

Het Nederlands Wijnbouwcentrum is een leer-werkbedrijf voor mensen voor wie betaald 

werk niet vanzelfsprekend is. Assistent medewerkers volgen (onder begeleiding) leer-en 

werktrajecten. In de dagelijkse praktijk werk je dus ook met mensen met een 

arbeidsbeperking. 

Wij zoeken…een Medewerker Keuken 

Heb jij een passie voor het bereiden van lekkere gerechten en wil je werken in een jong 

en gezellig team? Met óf zonder werkervaring? Dan is deze vacature echt iets voor jou!  

Wat ga je doen: 

• Onze gasten voorzien van heerlijke gerechten  

• Werkdagen 2-3 dagen per week  

• Je werkt in een gezellig keukenteam  

• Je werkt vooral overdag en weekenddagen  

Wij bieden: 

• Afwisselend keukenwerkzaamheden op een prachtige locatie aan de wijngaard 

• Een goede werksfeer en enthousiaste collega’s die graag samenwerken 

• Een groeiend bedrijf waar veel inbreng mogelijk is 

• CAO Horeca is van toepassing en de mogelijkheid om opleidingen te volgen   

• Een werkplek waar Passie voor Wijn; Liefde voor mens en natuur en Genieten van 

het Leven centraal staan. 

Reageren? 

We zien jouw sollicitatie met motivatie graag voor 1 april 2023 per mail tegemoet: 

welkom@nederlandswijnbouwcentrum.nl   

Contactpersoon en informatie: Sheila Evers 
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