
 

 

StarCuisine - Echt. Lekker. Eten.  

Vacature Keukenhulp voorbereidingskeuken 

Aanbod 

Lekker eten, een goed salaris met een contract voor onbepaalde tijd. Werkend in een leuk enthousiast 

team met ruimte voor humor. Een vaste eindejaarsuitkering van 3%, reiskostenvergoeding, 

uitstekende pensioenopbouw, fietsplan en leuke personeelsuitjes!  

De organisatie 

StarCuisine is de lekkerste, gezelligste én leukste maaltijdfabrikant. De cultuur van het bedrijf heeft 

een familiair karakter met een sterk mensgerichte benadering. Met 130 medewerkers maakt het zes 

dagen per week de allerlekkerste en allerbeste maaltijden. Deze liggen dagelijks vers bij bekende 

supermarkten en foodservice klanten in Nederland en België. StarCuisine staat voor kwaliteit, smaak 

en supervers. Het bedrijf is recentelijk verhuisd naar een prachtig nieuwbouw pand. StarCuisine is 

daarnaast partner van Bracamonte Convenient Kitchen en Sushi Ran.  

 

Feiten 

- 130 medewerkers in een snelgroeiende organisatie  

- Hoge kwaliteitsstandaard 

- Authentiek en Ambachtelijk werken 

- Klanten zijn Partners 

- Een prettige multiculturele werkomgeving met korte communicatielijnen 

- Standplaats: Bleiswijk 

De Functie 

Als keukenhulp werk je op de voorbereidingsafdeling. Je weegt hier alle ingrediënten af die bedoeld 

zijn voor de recepturen die onze koks gaan koken. De ene dag werk je in de vleeskoeling, de andere 

dag in de groentenkoeling en de andere dag in het magazijn met ingrediënten die niet gekoeld 

hoeven te worden bewaard. Je werkt in een gezellig, klein team met 9 collega’s.  Je vindt het fijn om 

hygiënisch en nauwkeuring te werken in een omgeving waar met voedsel wordt gewerkt en kunt 

goed Nederlands spreken en schrijven. Je hebt naast het afwegen ook een belangrijke 

administratieve taak om de batchcodes van ingrediënten te scannen en te noteren op onze 

recepturen.  

Functieprofiel 

- Je hebt enige kennis van kruiden en specerijen 

- Je hebt bij voorkeur kennis van HACCP 

- Je hebt ervaring met het werken met voedsel en bij voorkeur een opleiding tot 

keukenassistent of hulpkok 

- Je werkt hygiënisch en nauwkeurig maar bent ook een aanpakker 

- Je bent fysiek sterk en in een goede conditie 

De ideale kandidaat 

Houdt natuurlijk echt van lekker eten en heeft bij voorkeur een beetje humor. Je houdt van een 

goede sfeer op de werkvloer. Je werkt hygiënisch, nauwkeurig en accuraat. Je bent flexibel, weet van 

aanpakken en kunt goed samenwerken.  



 

 

 

 

Reageren 

Ben of ken jij ons missende ingrediënt? Voor meer informatie kun je terecht bij Francine van 

Limborgh,  telefonisch bereikbaar op 06 30010188. De sollicitatie kun je met motivatie per e-mail 

sturen StarCuisine, f.vanlimborgh@starcuisine.nl. Uitgebreide informatie over de organisatie is te 

vinden op StarCuisine.    
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