Ben jij onze toekomstige ondernemer met passie voor koffie?
Wil jij een eigen koffiebar runnen binnen de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Ben je
ondernemend en wil je daarnaast een dag in de week een ondernemersopleiding volgen? Heb jij
passie voor koffie en wil je hier flink in uitgedaagd worden? Dan zijn we op zoek naar jou!
De CHE is een moderne hogeschool die volop in ontwikkeling is. Samen leveren we een bijdrage
aan de opleiding en vorming van studenten tot jong professional. Eén van de opleidingen die we
verzorgen is de opleiding Associate Degree (AD) Ondernemen. In een opleidingstraject van 2 jaar
leer je en doe je in de praktijk ervaring op om succesvol je eigen onderneming te runnen. Je bent
minimaal in het bezit van een MBO diploma niveau 4 of je hebt je HAVO diploma.
Binnen de CHE hebben we ons eigen koffiecafé, de Squeezed&Roasted. Dit is dé plek waar
studenten en docenten vooral een lekkere bak koffie komen halen en elkaar ontmoeten. We
hebben er een echte piston machine staan en we maken ook verse geperste sappen. Je kunt er
ook een lekkere muffin, taartje of vers gebakken croissantje bij je drankje krijgen.
Koffie is hip. We drinken koffie uit allerlei landen en in allerlei vormen en smaken. Koffie heeft ook
een verhaal. Een verhaal dat wij maar voor een deel kennen! Terwijl juist het verhaal de
koffiebeleving compleet maakt. Omdat koffie zo hip is, is het goed dat verhaal eerlijk te vertellen.
Wij gaan voor dit eerlijke verhaal en werken hiervoor samen met Zo-Vital, onze huiscateraar,
Zwartekoffie (koffie uit Costa Rica) en 80days coffee (koffie uit Nepal).
En nu starten we met een uniek concept waar jij volop de gelegenheid zal krijgen om aan de slag
te gaan met het succesvol runnen van Squeezed&Roasted. Uitgangspunt is het bestaande concept
verder uit te bouwen en door te ontwikkelen, waarbij je jouw creativiteit en ondernemersgeest
gaat inzetten om een goed rendement te behalen.
Je wordt ondersteund door onze koffiepartners en door je docenten vanuit je opleiding. Zij zullen
je helpen met creatieve ideeën en uitdagingen om een uniek en succesvol concept neer te zetten.
Informatie en sollicitatie
• Voor nadere informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met de
heer H. Langerak, hoofd afdeling Huisvesting & Beheer, e-mail: hjlangerak@che.nl,
telefoon 0318-696300.
• Informatie over de procedure kun je opvragen bij dhr. G. Nooteboom of H. Langerak, tel.
0318696300. hjlangerak@che.nl Vragen over de opleiding AD ondernemen kun je stellen
aan: gnooteboom@che.nl
• Jouw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk op 28 augustus. Stuur deze aan
hjlangerak@che.nl Sollicitatiegesprekken worden gepland op vrijdag 30 augustus.

