
Gezocht creatieve alleskunner 

Voor onze vestigingen in Bovenkarspel zijn wij op zoek naar een creatieve alleskunner 

Over ons: 

IJssalon Vivaldi is een familiebedrijf met winkels in Hoorn, Bovenkarspel en Enkhuizen waar op 

ambachtelijke wijze kwalitatief hoogwaardig ijs wordt gemaakt en verkocht. Ons assortiment bestaat 

uit 264 smaken ijs waarvan wij er zo’n 40 in de verkoop hebben. Het assortiment van Bovenkarspel is 

verder uitgebreid met bonbons en koffie. Al onze producten worden met veel passie voor ons ambacht 

gemaakt in onze keukens in Grootebroek en Bovenkarspel. 

Wij zijn op zoek naar iemand die met net zoveel passie en enthousiaste ons wil komen helpen met de 

productie van ijs, chocolade, koek, ijstaarten en aanverwanten. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat 

er een combinatie is met het werken in de winkel. Ben jij naast ijs net zo gek als ons op andere 

lekkernijen en vind je het leuk dit te produceren, dan ben jij de creatieve alleskunner waar we naar op 

zoek zijn!  

Ben jij onze nieuwe ijsbereider dan ben jij: 

 Enthousiast 

 Creatief 

 Klantvriendelijk en gastvrij 

 Leergierig en nauwkeurig 

 Flexibel inzetbaar, ook in de weekenden 

 Stressbestendig 

Werkzaamheden ijsbereider: 

 Bereiding op ambachtelijke wijze volgens bestaand receptuur  

 Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit  

 IJsverkoop in onze winkels 

 Bevoorrading andere winkels en ijswagens 

Wat bieden wij jou: 

 Een gezellige werkplek met genoeg ruimte voor eigen inbreng en creativiteit  

 Een baan voor 30-38 uur per week 

 Salaris conform horeca cao en bijbehorende ervaring  

 De mogelijkheid tot het volgen van cursussen en trainingen op vaktechnisch gebied 

Ervaring met ijsbereiding is niet vereist, leergierigheid en nauwkeurige werkwijze wel! 

Heb je ervaring in een professionele (horeca)keuken, ijssalon of bakkerij? En kun je je verplaatsen in 

het feit dat we een seizoensgebonden horecabedrijf zijn m.b.t. werktijden en arbeidsuren? Solliciteer 

dan snel! 

 


