Huize Walden is een zorg-onderneming voor personen met een zorgvraag.
We bieden al meer dan 40 jaar kwalitatieve en individuele zorg aan zorgvragers

Huize Walden zoekt:
1 kok (m/v)
Wat houdt je job in?:

•

Je bereidt lekkere en gezonde maaltijden voor de cliënten volgens een menu cyclus en houdt
hierbij rekening met de seizoenen en het vooraf gedefinieerd budget.

•

Je werkt efficiënt, hygiënisch en houdt rekening met de wensen, dieetlijsten en allergenen
van de cliënten.

•

Je kent en respecteert de verschillende HACCP richtlijnen en draagt deze ook uit binnen het
team.

•

Je neemt de verantwoordelijkheid omtrent het reilen en zeilen binnen de keuken op jou en
coördineert de keukenmedewerkers.

•

Je verzorgt de bestellingen en de nodige administratie.

•

Je draagt zorg voor de gebruikte toestellen en materialen en rapporteert
onregelmatigheden en defecten.

•

Je ontvangt de verschillende leveringen, controleert deze en voorziet een efficiënt en
duurzaam voorraadbeheer.

•

Je werkt samen met andere collega’s volgens een variabel uurrooster.

•

Je neemt actief deel aan het teamoverleg om informatie/ideeën uit te wisselen.
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Wat verwachten we van jou?

•

Een gemotiveerde medewerker die de handen uit de mouwen wil steken.

•

Je behaalde minimaal het diploma 3de graad beroepssecundair onderwijs (groot)keuken.

•

Je hebt een goede kennis van de basiskooktechnieken die je in staat stellen kwalitatieve
maaltijden te bereiden.

•

Je hebt relevante ervaring als kok in een grootkeuken.

•

Je draagt de kerncompetenties van Huize Walden uit: Respect, Samenwerken en
Kwaliteitsbewust werken.

•

Je bent positief ingesteld en communiceert op een correcte en transparante manier.

•

Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

•

Je bouwt mee aan een positieve teamspirit.

Wat hebben wij jou te bieden?

•

Een boeiende job in een organisatie die voor verandering staat met de focus op kwaliteit.

•

Een deeltijds contract 24/38 (bespreekbaar) van onbepaalde duur.

•

Fietsvergoeding

•

Hospitalisatieverzekering

Indien u geïnteresseerd bent, kan u een gemotiveerde sollicitatie
met curriculum vitae bezorgen voor 23 september.
Mailen naar: Patricia.ardies@huizewalden.be
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