Is koken jouw passie?
Heb je zin in een job met veel afwisseling?
Wens je ervoor te zorgen dat onze kinderen/ jongeren met een mentale beperking kunnen genieten van
een evenwichtige gezonde maaltijd?

VOC DE ROZENKRANS ZOEKT JOU
ALS KOK

DIT IS DÉ JOB DIE JIJ ZOEKT
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Je komt terecht in een team waar koken een passie is.
Je komt in een team waar samenwerking essentieel is.
Je zorgt samen met je collega’s voor maaltijden voor de
bewoners van de Rozenkrans en Rozenwingerd.
We maken in de keuken gemiddeld elke dag 240
maaltijden klaar.
Je maakt gevarieerde menu’s klaar en zorgt ervoor dat de
bewoners kunnen uitkijken naar hun lekkere maaltijd
gedurende de dag.
De werkuren variëren tijdens werkdagen van 7u-15u30.
Hierdoor is deze job perfect combineerbaar met je
privéleven. In overleg met je team maak je een
verlofkalender op.
Er is af en toe een weekend dienst voorzien. In dit weekend
werk je van 9u-12u30 en je krijgt een compensatie dag in de
week erop.
Wij zoeken een voltijdse kok 40/40 voor de vervanging een
zieke medewerker.
Wij kijken uit naar een positieve samenwerking met jou.

JOUW TALENTEN
•
•
•
•
•

Je beschikt over een diploma hotelschool of je kan de
nodige ervaring voorleggen.
Je werkt graag in een team en bent flexibel.
Je neemt je verantwoordelijkheid op en kan
zelfstandig werken.
Je hebt kennis van de HACCP en werkt hygiënisch.
Je weet van aanpakken en werkt georganiseerd.

WE BIEDEN JE

•
•
•
•
•
•

We bieden je een voltijds vervangingscontract 40/40.
Je krijgt een meter of peter bij het begin van je
tewerkstelling.
We zouden jou graag zo snel mogelijk in dienst willen
nemen.
Een gestructureerde werkplanning.
Een vergoeding woon-werkverkeer.
Het team van de keuken zal je met open armen
ontvangen. En kijken uit naar de samenwerking met jou.

ONTDEK ONZE JOBS WAAR JE ÉCHT IN SCHITTERT
www.derozenkrans.be
www.facebook.com/vocderozenkrans

VOC DE ROZENKRANS ZOEKT JOU
ALS
KOK

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding
van de functie zo snel als mogelijk via
e-mail naar: vacature@vocderozenkrans.be. Voor
meer informatie kan je telefonisch contact
opnemen met Marika Mostrey, op 058/521252. Wij
verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak
van jouw kandidatuur.

VOC DE ROZENKRANS
VOC De Rozenkrans ondersteunt kinderen en jongeren
met een (vermoeden van) mentale beperking. Dit kan in
combinatie met gedrags- en emotionele problemen,
autisme spectrum stoornis of een andere bijkomende
beperking zijn. Je kan bij ons terecht voor verblijf,
dagopvang, (mobiele) begeleiding, behandeling en
training. Afhankelijk van waar jij nood aan hebt, kan je op
een flexibele manier op ons rekenen. Je vindt ons in
Oostduinkerke, Koksijde, Westende en Oostende.

ONTDEK ONZE JOBS WAAR JE ÉCHT IN
SCHITTERT
www.derozenkrans.be
www.facebook.com/vocderozenkrans

