Ben jij onze nieuwe collega?
De Christelijke Hogeschool (CHE) is een hogeschool geworteld in een protestants-christelijke traditie.
De CHE leidt jaarlijks ruim 4.000 studenten op tot waardevolle professionals met hart voor hun vak.
Ruim 500 medewerkers dragen hier met veel gedrevenheid aan bij. Met resultaat, want de CHE is al
jaren één van de meest gewaardeerde hogescholen van Nederland. De CHE biedt voltijd en deeltijd
hbo-opleidingen, masters, associate degrees, post-hbo’s, cursussen en trainingen. De verschillende
lectoraten vervullen een belangrijke, dragende rol voor het onderwijs.
De CHE wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn waar de medewerkers zich thuis voelen, zich
kunnen ontwikkelen en van elkaar leren. Wij verwachten van medewerkers dat zij bewust kiezen voor
integratie van christelijke levensovertuiging in het professioneel handelen.

WIE WORDT ONZE ONDERNEMENDE BARISTA?
Ben jij onze toekomstige ondernemer met passie voor koffie en meer?
Wil jij een eigen(tijds) koffiecafé runnen binnen de Christelijke Hogeschool Ede
(CHE)? Dan is dit voor jou een unieke mogelijkheid waarbij je niet in loondienst komt,
maar meteen als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat.
Functieprofiel
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 ZoVital, onze huiscateraar, Zwartekoffie (koffie uit Costa Rica) en 80days coffee (koffie uit
Nepal).
Heb jij passie voor koffie en wil je hierin flink uitgedaagd worden? Dan zijn we op zoek
naar jou! Als ondernemende barista ben jij verantwoordelijk voor hét koffiecafé binnen de
hogeschool. Je bent servicegericht, flexibel, representatief naar onze studenten,
medewerkers en gasten én je hebt aandacht voor kwaliteit.
Functie eisen
Naast je werk in de koffieonderneming verwachten we dat je vanaf september 2020 binnen

de CHE de opleiding Associate Degree Ondernemen gaat volgen. Om deze te kunnen volgen
heb je minimaal MBO niveau 4 afgerond. Het is een 2-jarige opleiding die jou leert om
ondernemer te worden en zo je eigen succesvolle koffiecafé te runnen.
In je motivatie zien we graag terug hoe jij ondernemerschap voor je zelf inhoud ziet
krijgen. Ook zijn we benieuwd naar hoe jij dit aan zou pakken.
Identiteit en Professionaliteit
De CHE is een christelijke hogeschool, iets waar we trots op zijn. De organisatie gaat met
de tijd mee, maar de basis blijft - ook na ruim 60 jaar - hetzelfde: de Bijbel, Gods Woord.
We geloven dat God op een liefdevolle manier bij ieders leven en de samenleving
betrokken is en dat er door Jezus Christus verzoening en hoop is voor de wereld. Dat is iets
waar elke medewerker van de CHE aan bij mag dragen door samen betrokken professionals
op te leiden die de samenleving dienen, hoop brengen en vanuit hun overtuiging het
verschil maken.
Medewerkers van de CHE zijn de identiteitsdragers van de organisatie. Levende
voorbeelden voor studenten en collega’s, ieder met zijn of haar eigen verhaal en
achtergrond. Van medewerkers wordt verwacht dat ze op een positieve manier handen en
voeten geven aan de identiteit van de school.

Informatie en sollicitatie
Na ontvangst maken we een eerste selectie en bellen we met mogelijke kandidaten. Met
de kandidaten waar we mee verder willen wordt een gesprek gepland.
Reageren? Stuur je motivatie en CV naar Henk Langerak hjlangerak@che.nl

