2018OD-EX-003

VACATURE
KOK (m/v) ad interim – deeltijds (3/5de)
Functie
De keuken van Het GielsBos staat in voor de dagelijkse bereiding en bedeling van het
middagmaal (± 330 warme maaltijden en ± 50 snacks) voor de bewoners en het
personeel en de bediening in het restaurant (enkel op weekdagen) op de campus te
Gierle. Tevens zorgt de keuken voor de bevoorrading van de woningen (dagelijks met
de winkelwagen) voor het ontbijt en het avondmaal. Daarbij levert de keuken de
dagbestellingen aan de woningen, diensten of teams, verzorgt zij feesten, recepties
e.d. en biedt ondersteuning bij diverse activiteiten.
De functie omvat verder:
 dagelijkse voedselbereiding waaronder dieetmaaltijden
 opmaken van bestellingen, ontvangst en controle van goederen
 poets van keuken en afwas.
Voorwaarden en profiel
 Je hebt een diploma of studiegetuigschrift van het hoger secundair
beroepsonderwijs, onderverdeling collectiviteiten – groepskoken of hotelbedrijf keuken, ofwel ben je in het bezit van een diploma of getuigschrift van het hoger
secundair technisch onderwijs, onderverdeling hotelbedrijf (specialiteit keuken).
 Ervaring als kok in een grootkeuken is een pluspunt.
 Je hebt basiskennis van informatica en het werken met de computer.
 Je hebt kennis van HACCP-principes.
 Je bent bereid te werken met variabel werkrooster en volgens noodwendigheden
in weekenddienst.
 Je kan zelfstandig werken met zin voor teamvorming en verantwoordelijkheid.
 Je kan probleemoplossend denken.
 Je bent creatief.
 Je bent contactvaardig met medewerkers, bewoners en bezoekers.
Aanbod
Wij bieden je een deeltijdse (22,8/38) arbeidsovereenkomst voor bedienden van
bepaalde duur. De functie is beschikbaar van 19 juli 2018 tot en met 18 augustus 2018.
Indien je aan de vereisten voldoet, krijg je een verloning volgens barema 7 (logistiek
personeel klasse 3) of barema 8 (logistiek personeel klasse 2) van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap.
Je geniet van enkele extra-legale voordelen, o.a. groepsverzekering.
Werken in Het GielsBos staat voor werken in een aangename werksfeer in een zeer
mooie en rustgevende omgeving van bos en groen en met ruime parkeermogelijkheden.
Solliciteren
Meer inlichtingen kan je krijgen bij Guido Joosten, coördinator ondersteunende
diensten, tel. 014 60 14 75 of Patrick Poriau, chef-kok, tel. 014 60 14 64 en op de
website: www.hetgielsbos.be.
Wij ontvangen je curriculum vitae met motivatiebrief graag op volgend adres:
Het GielsBos, sollicitaties, Vosselaarseweg 1, 2275 Gierle of
e-mail: sollicitaties@hetgielsbos.be.
Selectieprocedure
Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek.

