
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Functieomschrijving 
Corsendonk Hooge Heyde is gelegen in een bosrijk gebied en zo de perfecte 

uitvalbasis voor wandelaars en fietsers die graag tot rust komen en ‘s avonds 

willen genieten van een heerlijk diner in ons gastronomisch restaurant. Hooge 

Heyde werd het laatste jaar getransformeerd tot boutique hotel. De kamers, 

de lobby, het restaurant, de meeting – en feestzalen kregen een totaal 

renovatie en werden in een modern – maar toch warm – jasje gestoken. 

Momenteel zijn wij voor Corsendonk Hooge Heyde te Kasterlee op zoek naar 

een gemotiveerde hulpkok - flexi. 

Uw takenpakket is o.a. als volgt: 

• Bereiden van gerechten 

• Mise - en - place voorbereiden 

• Naleven van de werkprocedures en de regels hygiëne + 

voedselveiligheid 

U werkt sinds 3 kwartalen terug minstens 4/5 bij een andere werkgever en wilt 

graag bijverdienen in het zeer voordelig nieuw statuut van flexi-jobs. 

Wie zoeken we? 
• Je werkt sinds 3 kwartalen terug minstens 4/5 bij een andere werkgever. 

• Je hebt ervaring in de keuken of je wilt graag een eerste ervaring 

opdoen in de keuken. 

• Je bent minstens 2 dagen per week beschikbaar 

• Je hebt een verzorgd voorkomen 

• Je bent klantvriendelijk 

• Je bent sociaal in omgang 

• Je bent betrouwbaar 

• Je kan zelfstandig werken 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpkok (flexi) 
@Corsendonk Hooge Heyde 



 

 

Jobgerelateerde competenties 

• De gerechten opmaken om op te dienen (presentatie, samenstelling, 

afwerking, ...) 

• De goederen ontvangen en controleren 

De goederen opslaan in een koelkamer of voorraadkamer 

• Bereidingen en producten verpakken en etiketteren (fabricatie- en 

houdbaarheidsdata) 

Ze opbergen in de koelruimte, de voorraadkamer, ... 

• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen 

Bestellingen plaatsen 

• Groenten en fruit wassen en schoonmaken 

• De werkpost en het keukengerei onderhouden en schoonmaken 

• Vlees, vis, groenten, ... koken of opwarmen 

• Het werkblad en het keukengerei klaarmaken 

Toestellen aanzetten (ovens, kookplaten, ...) 

 

Persoonsgebonden competenties 
• Plannen en organiseren 

• Resultaatgerichtheid 

• Samenwerken 

• Klantgerichtheid 

 

Wat bieden we?  
• Je werkt in een rustig en bosrijk gebied 

• Je komt terecht in een jong en enthousiast team 

• Een aantrekkelijke verloning volgens het statuut van flexi-job: bruto = 

netto 

 

Plaats tewerkstelling 
Hotel Corsendonk Hooge Heyde (Kasterlee) 

STEENFORTSTRAAT 5, 2460 KASTERLEE 

 

Solliciteren? 
TAV: Mevr. Simona Strakayova 

Gelieve uw CV te bezorgen aan strakayova@corsendonkhotels.com 

mailto:strakayova@corsendonkhotels.com

