
Functieomschrijving 

Je bent één van de hoekstenen van het keukenteam. Als rechterhand van de chef 
sta je met je collega's in voor de dagdagelijkse werking van onze hedendaagse 
keuken. 

Je stelt menu's op, je laat de mis en place en service draaien, ... . 

Profiel 

• Je kan zelfstandig werken en je werkpost efficient organiseren. 
• Je bent trots op je werk en streeft steeds naar het beste. 
• Je beschikt over kennis van de hedendaagse keukentechnieken en producten. 
• Je bent verantwoordelijk, stipt en proper. 
• Je bent klantvriendelijk en een teamspeler. 
• Je beschikt over communicatieve vaardigen en kan je uitdrukken in het 

Nederlands en in het Frans. Een goede kennis van deze talen is een pluspunt. 

Jobgerelateerde competenties 

• De activiteiten van een team coördineren 
• Vlees en vis voorbereiden (schoonmaken, snijden, opbinden, omwikkelen, ...) 
• De bereiding en de productie van gerechten superviseren 

Controleren of de regels voor voedselveiligheid worden toegepast 
• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen 

Bestellingen plaatsen 
• Het werkblad en het keukengerei klaarmaken 

Toestellen aanzetten (ovens, kookplaten, ...) 
• De ingrediënten doseren en mengen 
• Bereidingen en producten verpakken en etiketteren (fabricatie- en 

houdbaarheidsdata) 
Ze opbergen in de koelruimte, de voorraadkamer, ... 

• De goederen ontvangen en controleren 
De goederen opslaan in een koelkamer of voorraadkamer 

• Menu’s uitwerken 
Recepten creëren of aanpassen (samenstelling, nieuwe smaken, ...) 

• Groenten en fruit wassen en schoonmaken 
• Vlees, vis, groenten, ... koken of opwarmen 
• De werkpost en het keukengerei onderhouden en schoonmaken 
• De gerechten opmaken om op te dienen (presentatie, samenstelling, 

afwerking, ...) 

Persoonsgebonden competenties 

• Zin voor nauwkeurigheid hebben 
• Regels en afspraken nakomen 



• Leervermogen hebben 
• Klantgerichtheid 
• Omgaan met stress 
• Samenwerken als hecht team 
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
• Zelfstandig werken 
• Plannen (= ordenen) 
• Creatief denken (Inventiviteit) 
• Resultaatgerichtheid 
• Contactvaardig zijn 
• Commercieel zijn 

Aanbod 

• Toekomstperspectief: we hebben oog voor talent en uitstekende prestaties. 
Wie veel te bieden heeft zal kunnen doorgroeien naar een meer 
verantwoordelijke, leidinggevende functie. Je zal ook eigen creaties kunnen 
toevoegen aan het menu. 

• Je ontvangt een competitieve verloning met extralegale voordelen. 
• Op vlak van het werkrooster stellen we ons flexibel op, er is veel 

bespreekbaar. Je bent in elk geval vrij op zondag en maandag. De diensturen 
vallen tussen 10u en 14u en 18u en 21u30. 

• We bieden jou de mogelijkheid om regelmatig opleidingen of bijscholingen te 
volgen bij Horeca Vlaanderen. 

• Je komt terecht in een jong en enthousiast team, in een aangename 
werkomgeving. 

Plaats tewerkstelling 

Heilig-Hart&College 
Parklaan 7 
1500 HALLE 
 
 
  


