VACATURE
Monnikenheide-Spectrum biedt een gedifferentieerde dienstverlening aan mensen met een verstandelijke
beperking. De verschillende ondersteuningsvormen binnen de voorziening zijn de woonondersteuning
(wonen op het domein en in het dorp), de dagbesteding (dagcentrum, atelierwerking, werkplaats), de
tijdelijke opvang in het kortverblijf en de dagopvang.
Om de continuïteit van onze diensten te verzekeren, gaan wij over tot de aanwerving van een

Kok (m/v) – 30,4/38 - 80%
Datum van indiensttreding :
Aard van het contract :

zo snel mogelijk
contract van onbepaalde duur

Je bent werkzaam in de keuken (afdeling Facilitaire Diensten). Samen met je collega's (Chef-kok, kok en
keukenmedewerkers) zorg je dagelijks voor verse maaltijden (ontbijt, middag- en avondmaal) voor onze
bewoners, wiens tevredenheid onze grootste graadmeter is.

Taken
§ Bereiden van gevarieerde maaltijden voor bewoners en personeel
§ Bereiden van dieetmaaltijden
§ Verdelen van maaltijden
§ Regels voor hygiëne en voedselveiligheid HACCP respecteren
§ Opvolgen voorraad, vaststellen tekorten
§ Onderhoud van keuken, materialen en toestellen, instaan voor de afwas
§ Invallen als kok in onze vestiging in Gooreind is mogelijk
Profiel
§
§
§
§
§
§
§
§

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

bent in het bezit van een diploma Kok, bij voorkeur met ervaring in een grootkeuken
staat middenin de praktijk en hebt de nodige kennis van HACCP.
spreekt vloeiend Nederlands
bent stressbestendig en flexibel
kan zelfstandig werken, én vlot samenwerken met je team.
neemt verantwoordelijkheid op en rapporteert aan je leidinggevende.
bent ordelijk, werkt planmatig, nauwkeurig en resultaatgericht.
bent communicatief.

Wij bieden
§
§
§

Een contract 30,4/38 voor onbepaalde duur (werkuren van 7.30u tot 16u).
Verloning volgens diploma Hoger Secundair Onderwijs en volgens de barema’s van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (paritair comité 319.01) en relevante anciënniteit.
Een stimulerende werksfeer in een groene, moderne omgeving en een functionele infrastructuur.

Interesse ?

Solliciteer bij voorkeur per email bij kristof.loos@emmaus.be voor 15 april 2022.
Meer informatie over de vacature kan je bekomen bij Kristof Loos, Hoofd Facilitaire Diensten, via het
algemeen nummer 03 311 77 67.

