VACATURE KEUKENMEDEWERKER COLLECTIEF
MAATWERK

1 FUNCTIE:
Je bent werkzaam in onze grootkeuken waar je samen met collega's instaat om het
hele keukengebeuren mee op te nemen. Jouw taken bestaan uit :






de voorbereiding (groenten reinigen en versnijden)
het bereiden van de gerechten (op basis van geschreven receptuur)
het verpakken en etiketteren van de gerechten
registratie van allerlei regelgevingen ( temperatuur, traceerbaarheid,...)
onderhoud van de keuken: vaat, poetsen, onderhoud toestellen,....

2 PROFIEL
Je hebt een VDAB- erkenning voor tewerkstelling in een maatwerkbedrijf. Je bent
een gemotiveerde teamplayer met interesse in koken en voeding. Idealiter heb je
ervaring in een grootkeuken of de horeca-sector. Kennis van de Nederlandse taal is
belangrijk om jouw job goed en zelfstandig te kunnen uitvoeren.

3 JOBGERELATEERDE COMPETENTIES











Groenten en fruit wassen en schoonmaken
De bereiding en de productie van gerechten superviseren
Controleren of de regels voor voedselveiligheid worden toegepast
De goederen ontvangen en controleren
De goederen opslaan in een koelkamer of voorraadkamer
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen
Een soort product bereiden: Traiteurproducten
Het werkblad en het keukengerei klaarmaken
Toestellen aanzetten (ovens, kookplaten, ...)
De ingrediënten doseren en mengen
Een soort product bereiden: Sauzen
Vlees, vis, groenten, ... koken of opwarmen
Bereidingen en producten verpakken en etiketteren (fabricatie- en
houdbaarheidsdata)
Ze opbergen in de koelruimte, de voorraadkamer, ...





Vlees en vis voorbereiden (schoonmaken, snijden, opbinden, omwikkelen, ...)
De gerechten opmaken om op te dienen (presentatie, samenstelling,
afwerking, ...)
De werkpost en het keukengerei onderhouden en schoonmaken

4 PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES













Creatief denken (Inventiviteit)
Regels en afspraken nakomen
Plannen (= ordenen)
Samenwerken als hecht team
Omgaan met stress
Commercieel zijn
Resultaatgerichtheid
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Zelfstandig werken
Contactvaardig zijn
Leervermogen hebben

5 AANBOD
Wij bieden jou een voltijds tijdelijk contract van drie maanden dat verlengbaar is voor
onbepaalde duur met potentiële kansen op doorstroom naar het regulier circuit.
Bijkomende voordelen: fietsvergoeding, eco- en maaltijdcheques en
hospitalisatieverzekering bij contract onbepaalde duur

6 PLAATS TEWERKSTELLING
DEN DIEPEN BOOMGAARD
Rijkenhoekstraat 80 1850 GRIMBERGEN

INTERESSE?
Solliciteren kan via mail naar sara@diepenboomgaard.be

MEER INFO?
Contacteer Sara Heyvaert – alg directeur via – 02 272 35 00 –
sara@diepenboomgaard.be

