Blijdorp is een organisatie uit de regio Buggenhout, Dendermonde
die optimaal wil beantwoorden aan de individuele zorgvraag van
mensen met een beperking. In elke job streven medewerkers naar
een steeds betere kwaliteit van werken. Ze nemen
verantwoordelijkheid binnen hun eigen taak, zijn ruim verbonden met de totale werking, steeds
bereid tot samenwerken en handelen vanuit een respectvolle houding.

HULPKOK - GROOTKEUKEN 20/40U
TIJDELIJK MET OPTIE VAST 20/40 (M/V/X)
vacaturenummer: 2020/01(intern/extern)
JOUW UITDAGING








Als lid van het centrale keukenteam werk je mee in de keuken.
Het keukenteam werkt autonoom en klantgericht naar de gebruikers van Blijdorp.
Dagelijks bereid je 400 maaltijden voor personen met een verstandelijke beperking en een
aantal medewerkers, verdeeld over 2 vestigingen en 3 locaties.
Je zorgt voor een evenwichtig, gevarieerd en gezond menu.
Je bestelt tijdig en correct de nodige ingrediënten en producten.
Je bereidt soep, warme maaltijd, rauwkostbar en dessert, of soms werk je specifiek op vraag.
Je zorgt dat de maaltijden hygiënisch en deskundig verpakt zijn.

JOUW BAGAGE








Je bent respectvol naar mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, je
draagt hen een warm hart toe. Je voelt je betrokken bij de het groter geheel van Blijdorp.
Je hebt een basiskennis van HACCP, je respecteert de richtlijnen betreffende hygiëne en
veiligheid in de keuken.
Je kan goed plannen en organiseren, je legt prioriteiten en werkt resultaatsgericht.
Je bent stressbestendig en je kan onder druk doorwerken.
Je bent bereid je flexibel op te stellen en je kan je aan wisselende situaties aanpassen.
Je bent sociaal en communicatief vaardig en je werkt vlot samen met collega’s, diensten.
Je hebt een diploma hulpkok grootkeuken of gelijkwaardig door ervaring.

ONS AANBOD


Je komt terecht in een sociaal bewogen en gezonde organisatie. (www.blijdorp.be)



Contract: tijdelijk contract tot 31/12/2020 met optie vast.



Plaats van tewerkstelling: VZW Blijdorp.



Verloning: volgens barema Vlaams Agentschap – paritair comité 319.



Werkuren: dagelijks 7u-11u.



Indiensttreding: onmiddellijk.



Speelpleinwerking voor je kinderen gedurende de vakantiemaanden juli/augustus.

INTERESSE?
Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 5-03-2020 naar
VZW BLIJDORP, t.a.v. Anja Colman,
Baleunisstraat 70-72
9200 Dendermonde
of via mail Solliciteren@blijdorp.be

