
Heb je een hart voor mensen én voor horeca, en heb je een voorliefde voor koken? 
Dan hebben wij voor jou de job van je dromen.  

Je stuurt een team aan van 5 tot 8 medewerkers in de warme en koude keuken   
en de afwaskeuken. 

Samen met een andere begeleider, die eveneens een team van medewerkers 
aanstuurt aan de toog en zaal, ben je verantwoordelijk voor het dagelijks reilen   
en zeilen van Koe-vert.  

Als begeleider organiseer je het werk optimaal met oog voor kwaliteit op vlak  
van de sociale én economisch doelstelling.  

Samen met 3 andere begeleiders ben je lid van het begeleidersteam van Koe-vert   
en werk je nauw samen onder leiding van het afdelingshoofd.  

Functiebeschrijving

D E  W R O E T E R Maatwerkbedrijf  vzw

zoekt een:

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

Jouw profiel
•  Je hebt een bachelor denk- en werkniveau.

•  Je hebt pedagogische en sociale vaardigheden in het aansturen van een groep 
én bent tevens een teamplayer. Je hebt voeling met de doelgroep waarmee we 
werken.  

•  Je bent commercieel ingesteld en werkt zeer klantgericht.

•  Je kan goed organiseren met een accuraat oog voor kwaliteit,    
netheid/hygiëne en efficiëntie. 

• Kookervaring is een vereiste.  

• Horeca-ervaring is een pluspunt.

•  Je bent bereid ook ‘s avonds en in het weekend flexibel te werken. (Koe-vert  
is 7 op 7 open van 9.00 tot 19.00 uur en sporadisch is er een avondfeest.)



De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw - Sint-Rochusstraat 8, 3720 Kortessem
T 011 37 52 92 - F 011 37 57 56 - maatwerkbedrijf@dewroeter.be - www.dewroeter.be
IBAN BE69 0011 8701 6278 - BTW BE0433.138.454

Wat bieden wij jou?
Een boeiende job in een sociale en dynamische werkomgeving, waarbij zinvolle arbeid
en arbeidsvreugde centraal staan. We geven je kansen om te groeien en er is ruimte voor 
eigen initiatief.  

• voltijds bediendecontract van 38 uur/week - onbepaalde duur 

• werkuren: flexibel uurrooster

• verloning volgens intern barema gebaseerd op PC327 categorie 4 + 13de maand

•  maaltijdcheques: 7,80 euro/dag

• extra jaarlijkse premie: 513,17 euro bruto per jaar

• hospitalisatieverzekering (na 1 jaar dienst)

•  GSM

• Fietsvergoeding: 0,22 euro/km

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 keuken


