
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Functieomschrijving 
De groep Corsendonk Hotels zoekt momenteel naar een gedreven, 
enthousiaste chef-kok. U zal instaan voor een keuken die inzet op 
verschillende domeinen zoals culinaire weekends, feesten, recepties, 
dagelijkse menukaart,...  

Als chef-kok vervult u volgende taken:  

• Opstellen van de menu's  
• Mise en place  
• Bereiden van gerechten  
• Bewaken van het culinaire niveau  
• Controleren van de activiteiten: bewaring van producten, bereidingen,  
• decoratie van de borden,...  
• Coördineren van het keukenpersoneel  
• Bestellingen plaatsen  

 

Wie zoeken we? 
• Diploma hotelschool of soortgelijke opleiding  
• Ervaring als kok  
• Ervaring in een leidinggevende functie  
• Kwaliteitsgericht  
• Klantgericht  
• Teamgericht  
• Flexibel 

	

 
 

 

 
 
 
 
 

Chef-kok 
@Corsendonk Hotels  



 

Jobgerelateerde competenties 
• De planning van het keukenpersoneel opstellen volgens de verwachte 

drukte en de voortgang van de voorbereidingen  
• Recepten opstellen voor de gerechten (ingrediënten, hoeveelheid, 

prijs, ...)  
• Gerechten uitdenken op basis van seizoensgebonden ingrediënten, 

beschikbaar budget, ...  
• De voedingsmiddelen controleren op versheid en bereiding  
• Stalen nemen voor de hygiënische dienst  
• De bereiding van de gerechten superviseren  
• Het dresseren en de opmaak van borden of schalen uitvoeren of  
• controleren  
• Het naleven van de werkprocedures en de regels voor hygiëne en  
• voedselveiligheid controleren  
• Menu’s opstellen  
• De tarieven voor gerechten opstellen  
• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen  
• Bestellingen plaatsen  
• Personeel aanwerven en ze de richtlijnen van de organisatie aanleren  
• Het budget van de keuken opvolgen (omzet, ratio, marge, ...)  
• Leveranciers of dienstverleners selecteren  
• Onderhandelen over contractvoorwaarden  
• De geleverde diensten of producten controleren  
• De activiteiten van het personeel controleren  

  

Persoonsgebonden competenties 
• Verantwoordelijkheid  
• Resultaatgerichtheid  
• Zelfstandigheid 
• Samenwerken  
• Flexibiliteit 
• Klantgerichtheid  

 

Wat bieden we?  
Aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen  
 

Plaats tewerkstelling 
2300 - TURNHOUT  
 



 

Solliciteren? 
 
Contact: Jan-Felix Nédée 
Gelieve uw CV te bezorgen aan janfelixnedee@corsendonkhotels.com 

 


