Hulpkok (flexi)
@priorij Corsendonk

Functieomschrijving
Priorij Corsendonk is een prachtig, eeuwenoud en beschermd monument. Het
hotel bevindt zich op een uitgestrekt domein en de groene omgeving van de
pittoreske Kempen, maakt van de Priorij niet alleen een oase van rust, maar
ook een perfect uitvalsbasis voor wandelaars, fietsers, en natuurliefhebbers.
Daarnaast is de Priorij de locatie bij uitstek voor feesten, seminaries en
teambuildings.
Momenteel zijn wij voor Priorij Corsendonk te Oud-Turnhout 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

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

De goederen ontvangen en controleren
De goederen opslaan in een koelkamer of voorraadkamer
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen
Vlees en vis voorbereiden (schoonmaken, snijden, opbinden,
omwikkelen, ...)
De gerechten opmaken om op te dienen (presentatie, samenstelling,
afwerking, ...)
De werkpost en het keukengerei onderhouden en schoonmaken
Groenten en fruit wassen en schoonmaken
Het werkblad en het keukengerei klaarmaken
Toestellen aanzetten (ovens, kookplaten, ...)
Bereidingen en producten verpakken en etiketteren (fabricatie- en
houdbaarheidsdata)
Ze opbergen in de koelruimte, de voorraadkamer, ...

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•

Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid
Samenwerken
Flexibiliteit

Wat bieden we?
•
•
•

Je werkt op een prachtige en rustgevende locatie in de Kempen
Je komt terecht in een jong en enthousiast team
Een aantrekkelijke verloning volgens het statuut van flexi-job: bruto =
netto

Plaats tewerkstelling
Hotel Priorij Corsendonk (Oud-Turnhout)
CORSENDONK 5, 2360 Oud-Turnhout

Solliciteren?
TAV: Mevr. Marie-Line Loots
Gelieve uw CV te bezorgen aan loots@corsendonkhotels.com

