De Wroeter Activiteitenboerderij VZW
werft aan:
Teamlid-begeleider (30,4 u/week)
Vanaf 1/06/2019
Voor de functie van
Verantwoordelijke restaurant ‘Den Davy’ in Greenville
Situering:
De Wroeter Activiteitenboerderij VZW wil mensen kansen geven om hun mogelijkheden te
ontplooien in een kader van zorg en arbeid op maat. Onze deelnemers doelgroepmedewerkers kunnen omwille van een verstandelijke of sociale beperking niet, niet
meer of nog niet terecht in het reguliere arbeidscirquit. Cateringactiviteiten zijn sterk
integratiebevorderend, ze bieden kansen tot sociale contacten in de gewone samenleving,
ze zijn een kans voor deelnemers om hun talenten te tonen en te versterken. Daarnaast
hebben deze activiteiten ook een economische waarde.
Wij focussen in onze werking op duurzaamheid: kwaliteit, gezonde voeding, korte-keten,
streekproducten, herwaardering van het ambachtelijke, relatie consument – producent,
professionaliteit, creativiteit, ecologie.

Verwachte taken en verantwoordelijkheden:






Je bent verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in het bedrijfsrestaurant ‘Den
Davy’. Dit is een project van de Wroeter Activiteitenboerderij binnen de cleantechbedrijvencampus ‘Greenville’ in Houthalen.
o Je stuurt een team aan van een 8-tal deelnemers en vrijwilligers en je zorgt
samen met hen voor een gezonde en gevarieerde maaltijd in ‘Den Davy’.
o Je begeleidt de deelnemers op de werkvloer.
o Je doet alle nodige administratie: opstellen van een planning, menu’s,
bestellingen, stockbeheer, registratie, enz.
Je participeert af en toe aan occasionele cateringactiviteiten (recepties,
broodjesmaaltijden,…) in Greenville of op externe locaties.
1 dag in de week run je de keuken van de Activiteitenboerderij in de Sint
Rochusstraat te Kortessem.
Je participeert aan de teamwerking van Activiteitenboerderij De Wroeter: bijwonen
van de teamvergaderingen, overlegmomenten met collega’s, vorming en
bijscholing,…

Profiel:






Je hebt een horecaopleiding achter de rug en/of je hebt ervaring opgebouwd als kok.
Een pedagogisch diploma (of achtergrond) is een pluspunt.
Je hebt een bijzondere passie voor koken, gezonde voeding, ecologie.
Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden en begeleiderscapaciteiten om met
de doelgroep te werken: mensen met een verstandelijke of sociale beperking.
Je kan leiding nemen, mensen motiveren. Je bent klantvriendelijk, flexibel, sociaal
voelend en communicatief, je bent een teamspeler.








Je kan goed organiseren.
Je kan problemen op een constructieve manier aanpakken vanuit een rustige en
stressbestendige werkhouding.
Je begrijpt en spreekt goed Nederlands.
Je beschikt over een Rijbewijs B
Je bent goed in schriftelijke communicatie en je kan goed overweg met PC: MSoffice, e-mail, internet,…
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht,
origine, handicap.

Wij bieden:








Een 4/5de contract vanaf 1/06/2019 voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
Een toffe, collegiale werksfeer binnen een dynamische teamwerking
Een begeleide inwerkperiode
Ondersteuning van collega’s waar noodzakelijk
Loon binnen de barema’s van het Paritair Comité 319.01. Het loon wordt berekend op
basis van je diploma en je relevante ervaring.
Fietsvergoeding
Werkuren hoofdzakelijk op weekdagen tussen 8u en 17u. Occasioneel avond- en
weekendwerk behoort tot de job.

Meer info over ons project in het algemeen: www.dewroeter-dagcentrum.be

Stuur je CV en motivatiebrief via e-mail voor 29/03/2019 naar:
De Wroeter Activiteitenboerderij
t.a.v. Jan Raymaekers,
St. Rochusstraat 6,
3720 Kortessem
E-mail: jan.r@dewroeter.be

