
De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw is een duurzame en dynamische onderneming die 
zinvolle tewerkstelling en opleiding aanbiedt vanuit respect voor de gelijkwaardigheid en 
eigenheid van ieder mens. Met een hart voor mens en milieu bouwen we economische 
activiteiten uit binnen bio tuinbouw en fruitteelt, groenonderhoud, verkoop en horeca. 

Koe-vert Kiewit is een horeca-project van De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw, gelegen 
op het stedelijk domein Kiewit, midden in het groen. Dankzij de uitbating van deze 
zelfbedieningsbistro kunnen mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt   
een job vinden en indien mogelijk stroomt men door naar de reguliere sector.

Als pedagogische begeleider-horeca ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 
uitbating en het motiverend aansturen van de mensen in praktische horeca-taken:

• Toog en zaalbeheer, kassabediening, overzicht bewaren werking keuken,  
stockbeheer, werkdag opstarten/afsluiten, … 

• Administratieve taken (bestellingen, contacten met leveranciers, …)

• Telefoons beantwoorden, klanten te woord staan, logistiek beheer, …

• Mee opruimen, netjes houden van de zaak, eventuele klachten behandelen, …

Voorstelling van de organisatie

Jouw functie

D E  W R O E T E R Maatwerkbedrijf  vzw

zoekt een:

begeleider 
horeca
bij Koe-vert, een taverne in natuurdomein Kiewit

Jouw profiel
• Horeca-ervaring is een must!

• Pedagogische en sociale vaardigheden: je hebt ervaring in het aansturen van een 
groep én bent tevens een teamplayer. Voeling met de doelgroep is een meerwaarde.  

• Organisatievermogen: je kan goed organiseren met een accuraat oog voor kwaliteit 
en efficiëntie. 

• Je bent bereid flexibel te werken (7 op 7 - 9u-19u en occasioneel feestjes na 
openingsuren).

• Fysiek: je beschikt over de fysieke competenties om dagelijks mee te werken in 
hogergenoemde activiteiten.

• Opleiding: geen specifieke vereisten.



De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw - Sint-Rochusstraat 8, 3720 Kortessem
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Ons aanbod
• Een deeltijdse werkplek: 4/5de voor onbepaalde duur 

• Verloning volgens barema PC327 categorie 4 + maaltijdcheques + 
hospitalisatieverzekering (na 1 jaar dienst). 

Stuur jouw CV met een gemotiveerd schrijven naar
ilse.vanspauwen@dewroeter.be

of 

Maatwerkbedrijf De Wroeter vzw
Tav: Ilse Vanspauwen
St.-Rochusstraat 8
3720 Kortessem

Gelijke kansen:

De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving.  
Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische 
afkomst en nationaliteit. 

Hoe solliciteren?

vacature
begeleider horeca


