(Junior) Barista Trainer (minimaal 0,6 fte)
Voor De Koffieschool zijn wij op zoek naar een barista trainer. Iemand met passie voor- en
kennis over koffie.
Ben jij ook van mening dat jij de kwaliteit van de koffieketen kan verbeteren als je er meer
kennis over hebt en wil jij jouw passie en kennis graag delen met anderen? Heb jij ervaring in
de koffiewereld als barista en/of als trainer of docent dan zijn wij mogelijk op zoek naar jou.
De Koffieschool is een gespecialiseerd merkonafhankelijk trainingsinstituut waar zowel de
thuisbarista als de horecamedewerker alles kan leren over koffie. Binnen ons kleine en
enthousiaste team verwachten we dat de trainer zich actief opstelt, zelfstandig kan werken,
wil leren en uiteraard over goede communicatieve en didactische vaardigheden beschikt.
De trainer wordt zowel ingezet voor de horecatrainingen als de particuliere workshops.
Wanneer hier aanleiding toe is wordt de trainer opgeleid tot geautoriseerd SCA-trainer.
De trainingen vinden zowel plaats in onze trainingslocatie in Utrecht als op locatie van de
klant.
Omdat wij te maken hebben met seizoenschommelingen hebben we niet iedere dag
trainingen voor de trainer op de agenda staan. De trainer houdt zich dan bezig met
kwaliteitscontrole en werkt ondersteunend aan de accountmanager en eventmanager.
Taken en verantwoordelijkheden:
- Voorbereiding en uitvoering van de door De Koffieschool ontwikkelde trainingen
- Meedenken met de ontwikkeling van nieuwe trainingen en diensten
- Wanneer bevoegd kan de trainer ook SCA-examens afnemen
Gevraagd opleidingsniveau, ervaring en vaardigheden:
- HBO- werk en denkniveau (bij voorkeur een didactische en/of commerciële
opleiding),
- Minimaal SCA Barista Skills Intermediate getraind (AST-accreditatie is een pré) en/of
ruime ervaring in de horeca als barista, bij voorkeur met specialty coffee,
- Kennis over- en ervaring met koffie in de brede zin van het vak,
- Verkoopervaring,
- Een commerciële werkhouding,
- Kunnen werken met Microsoft Office en Mac,
- Taal: Vloeiend Nederland en Engels zowel in schrift als taal en bij voorkeur nog een
derde taal,
- De trainer woont binnen een straal van 40 km van Utrecht en is in het bezit van een
rijbewijs B en eigen vervoer.
Wat wij bieden:
- Een inspirerende en gezellige werkomgeving met altijd goede koffie
- Mogelijkheden om je eigen kennis te verdiepen en verbreden
- Passende beloning
- Ingangsdatum: medio oktober/november 2019
- 24 uur per week werk met mogelijkheid tot groei
Graag reageren voor 11 september
De gesprekken vinden plaats op 16 en 17 september 2019
Brief en CV kan gestuurd worden naar: bregje@koffieschool.nl of
De Koffieschool, Kanaalweg 18 C1, 3526 KL Utrecht
ter attentie van Bregje Deben.

