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DEFINITIE:

‘Ontmoeten en beleven’ is niet zomaar een slagzin, maar een filosofie waarin we sterk geloven en dagelijks naar streven. Voor onze 
feestzaal ’t Rietlaer zijn we op zoek naar een gedreven en gepassioneerde chefkok, die samen met ons deze visie deelt. 

Als chefkok ben je de eindverantwoordelijke voor de keukenwerking en druk je een belangrijke stempel op het culinair niveau van onze 
feestzaal.  Ook de snel groeiende cateringopdrachten op verplaatsing behoren tot jouw verantwoordelijkheid. 

Naast het aansturen en coachen van je keukenteam, heb je ook sterke administratieve skills. Je maakt de personeelsplanning op, 
beheert de stock, plaatst bestellingen en onderhoud een goed contact met de leveranciers.

Daarnaast bouw je mee aan de rendabiliteit van het bedrijf. Enerzijds zorg je, in samenwerking met onze food- and beveragemanager, 
voor een optimaal foodcostbeheer. Anderzijds waak je over een efficiënte personeelsinzet.  De planning van het keukenpersoneel volg 
je nauwgezet op, en dit volgens de verwachte drukte en de voortgang van de voorbereidingen.

PROFIEL:

 � Je hebt minstens 2 jaar ervaring als chefkok – eerdere ervaring in een soortgelijke functie is een must
 � Je spreekt vloeiend Nederlands
 � Je hebt sterke leidinggevende capaciteiten
 � Je kan op een duidelijk en enthousiaste wijze taken delegeren, zonder afstand te nemen van je eigen verantwoordelijkheden 
 � Je zorgt dat de werkzaamheden volgens HACCP richtlijnen worden uitgevoerd
 � Je bent iemand stressbestendig, die van aanpakken weet en initiatief neemt
 � Je bent een creatief culinair talent en kan ‘out of the box’ denken 
 � Je bent geëngageerd en stipt 
 � Je bent flexibel ingesteld naar werkuren en plaats van tewerkstelling
 � Je bent een teamplayer en draagt bij tot een positieve werksfeer
 � Je hebt oog voor de rendabiliteit van het bedrijf

AANBOD:

 � Een uitdagende job in een groeiend bedrijf 
 � Veel verantwoordelijkheid 
 � Opleidingsmogelijkheden
 � Een zeer correcte verloning naar relevante ervaring 
 � Voltijds contract onbepaalde duur

https://www.facebook.com/www.rietlaer.be/
https://www.instagram.com/het_rietlaer/
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UURROOSTER:

 � Dagwerk, avondwerk en weekendwerk
 � Je werkt voornamelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag in de feestzaal.
 � Sporadisch werk je op verplaatsing. 

Ben jij een kok met een groot hart voor de horecasector?
Aarzel zeker niet en stuur je CV met begeleidende motivatiebrief naar rebecca.vandenbergh@groepvdal.be
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	Knop 2: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 3: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 



