
Kok
 

Vacature

Het GielsBos is een zorgvoorziening in het hartje van de Kempen waar 
kinderen en volwassenen met een beperking zich veilig en geborgen 
voelen. Ze vinden er een thuis waar zij hun eigen leven kunnen 
uitbouwen en hun dromen mogen najagen. Daarbij krijgen ze 
professionele ondersteuning van ervaren medewerkers. 

Het GielsBos is een warme organisatie, die zorg draagt voor haar 
medewerkers. Zo kan jij dan op jouw beurt zorg dragen voor onze 
cliënten en je collega’s.

Wij werven aan op basis van competentie en talent, ongeacht leeftijd, 
geslacht, origine of handicap.

Wat zijn jou taken als kok in Het GielsBos?

De keuken van Het GielsBos staat in voor de dagelijkse bereiding en bedeling van het middagmaal
(± 300 warme maaltijden) voor de bewoners op onze campus te Gierle. Tevens zorgt de keuken
voor de bevoorrading van de woningen voor het ontbijt en het avondmaal. Daarbij levert de keuken
de dagbestellingen aan de woningen, diensten of teams, verzorgt zij feesten, recepties e.d. en biedt
ondersteuning bij diverse activiteiten. 



Een contract van bepaalde duur voor 3 maanden van einde mei tot 
eind augustus 2022.
Je werkt 80% of 30,24u per week.
Je werkt in een variabel uurrooster met ook weekenddienst.
Je wordt verloond op basis van je diploma, volgens de barema’s van 
paritair comité 319.01, en je geniet ook van een groepsverzekering.
Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen en om je expertise te delen.
Je werkt in Gierle, in een prachtig groene omgeving met veel faciliteiten 
(zwembad & wellness, belevingscentrum en -tuin, een inclusief café…).

Wat hebben wij je te bieden?

Je hebt een diploma of getuigschrift van het hoger secundair
beroepsonderwijs, onderverdeling collectiviteiten – groepskoken of
hotelbedrijf - keuken, ofwel ben je in het bezit van een diploma of
getuigschrift van het hoger secundair technisch onderwijs,
onderverdeling hotelbedrijf (specialiteit keuken).
Ervaring als kok in een grootkeuken is een pluspunt.
Je hebt basiskennis van informatica en het werken met de computer.
Je hebt kennis van HACCP-principes.
Je kan zelfstandig werken met zin voor teamvorming en
verantwoordelijkheid.
Je kan probleemoplossend denken.
Je bent creatief.
Je kan goed communiceren met medewerkers, cliënten en bezoekers.

Wie ben jij?

Interesse?
 

Solliciteren doe je 
vóór 2 mei 2022 via 

onze jobsite
 

Meer inlichtingen kan je
krijgen bij Claude Seyns,

facilitair manager
 

tel. 0488/29 92 92
 

We nemen heel snel
contact met je op!

 
 

dagelijkse voedselbereiding waaronder dieetmaaltijden
afwas en poets van keuken en aanverwante lokalen
opmaken van bestellingen
ontvangst en controle van goederen

De functie omvat verder:

https://www.som.be/thema/baremas
https://www.som.be/thema/baremas
https://www.google.be/maps/place/Het+Gielsbos/@51.2931722,4.861184,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x30cb7649497fe2b8!8m2!3d51.2930877!4d4.8612546?hl=nl
https://het-gielsbos-1.jobtoolz.com/nl

