
Vacature (12 uur)  

(oproep) Medewerker voedselkeuken  

 

Apenheul is een prachtig, groen dierenpark in Apeldoorn. Jaarlijks beleven zo’n 500.000 bezoekers 
hier een onvergetelijke dag uit. Tussen de loslopende apen leren ze meer over de apen en hun 
soortgenoten in het wild. Zo stimuleren we liefde voor dieren en natuur. Met het Apenheul 
Natuurbehoudfonds zijn we wereldwijd actief om de apen en hun leefgebied te beschermen. 
Daarnaast ligt aan de rand van Apenheul één van de meest duurzame congreslocaties van 
Nederland: De St@art. Hier vinden jaarlijks zo’n 300 congressen, evenementen en familiefeesten 
plaats. 
 
Wat kom je bij ons doen? 
Al onze dieren hebben een uitgebalanceerd dieet om het dier zo gezond mogelijk te houden. Om 
dit effectief te kunnen doen heeft Apenheul een centrale voedselkeuken. Als Medewerker 
Voedselkeuken ben je verantwoordelijk voor het prepareren (o.a. snijden, koken, etc.) van de 
diëten van verschillende apensoorten. Het betreft een functie waarbij je verantwoordelijk bent 
voor het snijden van de voeding voor de verschillende apensoorten. Het snijden van onder andere 
groenten en fruit moet zeer nauwkeurig uitgevoerd worden, iedere apensoort volgt een door de 
voedingskundige opgesteld dieet. Het voedsel moet exact volgens voorschrift bereid worden, 
hiervoor moet je dus nauwkeurig kunnen werken en goed kunnen meten en wegen. Na de dagelijkse 
bereiding van het voedsel zorg je ervoor dat de voedselkeuken weer netjes opgeruimd is en dat de 
apparatuur gereinigd wordt. 
Het voedsel voor de apen wordt dagelijks bereid, 7 dagen per week, het hele jaar door, aangezien de 
apen natuurlijk iedere dag moeten eten. We hebben één vaste medewerker in de keuken en twee 
oproepkrachten. Deze oproepkrachten werken gemiddeld 1 tot 2 dagen per week in de keuken en 
vervangen de vaste medewerkers tijdens vakanties en vrije dagen. Daarnaast zijn ze oproepbaar bij 
ziekte. Iedereen werkt zelfstandig, je draait de voedselkeuken dus alleen op een dag. Uiteraard  is er 
back-up aanwezig voor vragen. 
 
Wat willen we graag? 
Wij zoeken iemand die nauwkeurig is,  kwaliteitsgericht en volgens vaste structuren kan werken. 
Daarnaast ben je betrouwbaar en kun je je goed houden aan gemaakte afspraken en heb je een 
verantwoordelijkheidsgevoel. De werkzaamheden zijn fysiek van aard en worden voornamelijk 
staand uitgevoerd. Een werkdag duurt gemiddeld 6 tot 8 uur en je moet bereid zijn om ook in het 
weekend en op feestdagen te werken.  
 
Wat vind je bij ons?  

 Een baan voor gemiddeld 12 uur per week in een bijzondere werkomgeving met mensen én 
dieren. De apen en andere dieren leven en eten hier zo natuurlijk mogelijk; 

 Een team met betrokken medewerkers waar je veel van kunt leren, Je collega’s hebben stuk 
voor stuk hart voor de organisatie; 

 Een passende beloning conform de Leisure CAO. 
 
Je  bent overtuigd? 
Probeer ons dan ook te overtuigen! Stuur je motivatiebrief en CV naar ikbenovertuigd@apenheul.nl 
tav Warner Jens.  
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