
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Functieomschrijving 
Priorij Corsendonk is op zoek naar een medewerker voor de keuken in het 

statuut van een flexi-job als student. 

De Priorij is een onderdeel van de groep Corsendonk Hotels. De Priorij is een 

middeleeuws beschermd klooster in Oud-Turnhout en fungeert als hotel. 

Daarnaast wordt deze locatie ook ingezet voor seminaries, teambuildings en 

feesten. 

U werkt sinds 3 kwartalen terug minstens 4/5 bij een andere werkgever of bent 

u een gepensioneerde? Dan kom je in aanmerking om als flexi te werken. 

• Bereiden en afwerken van gerechten 

• Mise en place 

• Mee doorgeven van gerechten 

• Etc.. 

 

Wie zoeken we? 
• Je werkt minstens 4/5 bij een andere werkgever of je bent met 

pensioen (indien flexi-job) 

• Ervaring is een pluspunt 

• Je bent beschikbaar door de week 

• Je hebt een verzorgd voorkomen 

• Je bent flexibel 

• Je bent betrouwbaar 

• Je kan zelfstandig werken 

• Je bent sociaal in omgang 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker keuken (flexi/student) 
@Priorij Corsendonk 



 

Jobgerelateerde competenties 
• De ingrediënten doseren en mengen 

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

afwerking, ...) 

• Vlees en vis voorbereiden (schoonmaken, snijden, opbinden, 

omwikkelen, ...) 

• Het werkblad en het keukengerei klaarmaken 

Toestellen aanzetten (ovens, kookplaten, ...) 

• Groenten en fruit wassen en schoonmaken 

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

• De werkpost en het keukengerei onderhouden en schoonmaken 

• Bereidingen en producten verpakken en etiketteren (fabricatie- en 

houdbaarheidsdata) 

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

 

Persoonsgebonden competenties 
• Verantwoordelijkheid 

• Zelfstandigheid 

• Samenwerken 

• Flexibiliteit 

 

Wat bieden we?  
• Leuke werksfeer 

• Aantrekkelijke verloning in het statuut van flexi-werker: bruto = netto 

• Vergoeding woon-werkverkeer 

• Uurrooster is overeen te komen 

 

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 

mailto:loots@corsendonkhotels.com

