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De lekkerste ambachtelijke appeltaarten van ’t land 
komen van het Appeltaart Imperium in Haarlem!  
Per week bakken we zo’n 250 taarten. De heerlijke 
appeltaarten worden op bestelling gemaakt voor 
horecagelegenheden in Haarlem, Amsterdam tot aan 
Wijk aan Zee. Maar natuurlijk bakken we ook voor het 
bedrijfsleven, welzijnsorganisaties en particulieren.
Wie houdt er niet van appeltaart?

Werklocatie 
Appeltaart Imperium

Is dit iets voor mij? 
Iedereen die bereid is om te leren, enthousiast 
is, goede inzet heeft, accuraat wil werken en kan 
samenwerken met collega’s is welkom. Kennis 
of affiniteit met bakken, horeca of koken is een 
pré, maar niet vereist. Deelnemers/cliënten met 
een psychiatrische of verslavingsachtergrond zijn 
welkom bij ons!

Wat leer ik en wat kan ik doen? 
•  Je leert op professionele wijze werken in onze 

bakkerij. Je hoeft geen ervaren bakker te zijn om 
bij ons te beginnen want je begint stap voor stap 
met alle werkzaamheden in jouw tempo en wat 
je aankan.

•  Op basis van jouw talenten, mogelijkheden en 
uitdagingen wordt een plan gemaakt dat we 
volgen en evalueren door middel van Talent 
Ontwikkel Gesprekken (TOG). Hierin worden 
ook sociale- en werknemersvaardigheden 
en competenties besproken waarin jij je kunt 
ontwikkelen. 

•  Jaarlijks biedt het Appeltaart Imperium de 
HACCP-training aan voor iedereen die in de 
bakkerij werkt. Tijdens de training leer je alles 
over hygiënisch werken en het verwerken en 
gebruiken van voedingsmiddelen.

•  We kijken ook altijd met elkaar naar het aanbod 
van trainingen, cursussen of opleidingen die 
jouw doorstroom kan bevorderen. 

Bij het Appeltaart Imperium kun je kiezen 
uit de volgende functies: 
•  Bakmedewerker: appels schillen en snijden, deeg 

uitrollen, taartvulling maken, taarten vullen;
•  Planning medewerker: de planning op orde 

houden, wanneer welke taart klaar moet zijn en bij 
welke klant;

•  Commercieel & marketing medewerker: intern 
en extern regelen van communicatie zoals het 
maken van persberichten, nieuwsbrieven en 
mailings voor speciale acties;

•  Social media medewerker: het onderhouden 
van de website en social media accounts 
(Facebook&Instagram) van het Appeltaart 
Imperium;

•  Chauffeur: het bezorgen van pakketjes voor onze 
klanten,



•  Inkoopmedewerker: inkooplijsten maken 
voor de boodschappen, je zoekt naar de 
beste aanbiedingen en kijkt waar we zo goed 
mogelijk de ingrediënten vandaan kunnen halen. 
Daarnaast kan je mee met het halen van de 
boodschappen;

•   Interieurverzorger: huishoudelijk- en 
schoonmaakwerk, een functie voor de middag. 
Je zorgt ervoor dat de winkel van het Appeltaart 
Imperium er schoon en representatief uitziet. 
Daarnaast ben je bezig met de bedrijfskleding, 
wassen, drogen, opvouwen en netjes in de kast 
leggen;

•  Verkoopmedewerker: bemannen van de balie 
en bestellingen aannemen, klanten helpen die 
binnen komen lopen. De telefoon aannemen of 
beantwoorden van mails met bestellingen;

•  Gastvrouw/ gastheer: een functie voor de 
middag. Bezoekers ontvangen, koffie/thee 
schenken, kleine boodschappen doen en op orde 
houden van de keuken.

Hoe ziet mijn begeleiding eruit en waaruit 
bestaat het team? 
Bij de kennismaking krijg je uitleg over de 
werkwijze van het Appeltaart Imperium, 
de dagindeling, werkzaamheden, sfeer en 
voorwaarden. Het is mogelijk één of meerdere 
dagdelen proef te draaien. Het team bestaat uit 

werkbegeleiders, deelnemers en vrijwilligers die 
samen een gezellige en veilige werkomgeving 
willen creëren. 

Wat dien je nog te weten? 
•  Om bij het Appeltaart Imperium te werken, dien 

je minimaal één dagdeel per week beschikbaar 
te zijn maar je mag ook vaker werken. We 
verwachten dat je de kledingvoorschriften van 
de bakkerij in acht neemt.

•  Staand werken in een bakkerij is een pré 
maar in overleg tijdens de kennismaking 
kunnen we altijd bespreken of er aangepaste 
werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. 

•  Naast dat er gebakken wordt, verwachten 
wij van iedereen dat alles aansluitend weer  
schoongemaakt wordt. Daarnaast willen we 
je erop wijzen dat we veel werken met bloem, 
waarbij ook fijnstof vrij komt.
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Meld je aan!

Roads
Je behandelaar of begeleider kan je aanmelden 
voor Freud. Je kunt je ook online aanmelden 
via aanmelden@roads.nl. Voor algemene informatie 
kun je contact opnemen met het secretariaat 
van Roads: 020 - 590 86 20. Roads is bereikbaar 
op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. 
Kijk ook eens op: www.roads.nl

Appeltaart Imperium 
Heb je specifieke vragen, dan kan je terecht bij het 
team van Appeltaart Imperium: 023 – 800 00 70. 
Appeltaart Imperium is geopend op maandag t/m 
vrijdag van 08.30 - 17.00 uur. 
Locatie: Zijlweg 115, Haarlem. Appeltaart Imperium 
is gelegen op 10 minuten lopen van station Haarlem.
www.appeltaartimperium.nl


