Gastvrije en flexibele koks voor de zorgsector
Gastvrijheid is wat we zijn en wat we bieden. Onze koks doen er alles aan om uw cliënten en/of gasten,
gastvrijheid in de zorg te laten beleven. Als flexibele schil zijn onze koks de ideale aanvulling op uw vaste
personeelsbestand. Heeft u last van drukte tijdens de vakantieperiode, langdurig zieken, verlof of het
plotseling wegvallen van een kok? In dit geval staan wij voor u klaar. Onze koks kunnen worden uitgevraagd
voor last-minutes, maar ook uitvragen op de lange termijn zijn geen probleem voor ons. Een ideale
oplossing voor als u geen vast personeel wilt aannemen of niet voldoende capaciteit heeft voor
piekmomenten. Wij kunnen knelpunten in de roosters snel voor u oplossen. Dit bespaart u veel tijd en
gepuzzel in de planning. Zo worden overuren van uw vaste personeel voorkomen, wat kostenbesparend en
werkdruk verlagend werkt.

Professioneel op verschillende niveaus

Kwaliteit & gastvrijheid

Wij werken met koks op verschillende niveaus, van
keukenhulp tot zelfstandig werkende à la carte koks.

Getraind horecapersoneel

Samen met u spreken wij uw wensen door en zetten
wij op basis daarvan de juiste kok in.

Ondervangen piek- en ziek momenten
Affiniteit met de zorg

Ervaren in de zorgsector
Koken in de zorg is een vak apart. Onze koks zijn
ervaren in de zorgsector en bedreven in de
verschillende aspecten die hierbij komen kijken.
Werkt u voornamelijk met het regenereren van
maaltijden, of kan er vanaf een a la carte menu
besteld worden? De koks zullen zich aanpassen aan
uw werkwijze én proberen dat stapje extra te zetten
om bij de te dragen aan de beleving van de
bewoners.

ZO geregeld
Uw gemak staat bij ons voorop.
Diensten

kunt u telefonisch of per mail

uitvragen. Voor last-minute uitdagingen bij
bijvoorbeeld ziekmeldingen of onverwachte
omstandigheden

kunnen

wij

u vaak nog

helpen. Wij staan 7 dagen per week persoonlijk
voor u klaar om u te helpen.

ZorgOber werkt tijd- en
De koks zijn landelijk inzetbaar

kostenbesparend, kwaliteitverhogend

Het maakt niet uit waar in Nederland u bent

en werkdruk verlagend!

gevestigd, onze koks zijn landelijk inzetbaar.

Gastvrij personeel
Lange termijn en last-minute oplossing
Makkelijk diensten uitvragen

“Wij ervaren de dienstverlening als prettig,

vakkundig en flexibel. De koks zijn goed
toegerust voor hun taak en de onderlinge
samenwerking met onze horeca afdeling
verloopt soepel.”

Wij komen graag bij u langs voor een
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