
 

 
 
 

 
 

ViTeS verenigt als belangrijke actor in de sociale economie het beste van 9 rechtspersonen in één personele unie. Samen 
bouwen we een duurzame organisatie uit met aandacht voor deugdelijk bestuur en financiële gezondheid. We ontwikkelen 

en verbeteren onze kwaliteitsvolle dienstverlening en onze coachende ondersteuning van de medewerkers. 
 

Voor vzw De Vlaspit, met standplaats in Diest, zoeken we een tijdelijke voltijdse  
 

 
Coördinator Buurtrestaurant (m/v) 

 
Doel van de functie 
Het Buurtrestaurant Beverbeekhuis in Diest voorziet gezonde en betaalbare maaltijden aan mensen in 
armoede. De maaltijden worden ter plaatse bereid door sociaal tewerkstellingsinitiatief De Vlaspit VZW. De 
projectmedewerker houdt het buurtrestaurant open en bouwt dit op een systematische wijze verder uit.  
De Coördinator Buurtrestaurant rapporteert aan de Verantwoordelijke Horeca ViTeS.  
 
 
Taken 

 Openhouden van het Buurtrestaurant Beverbeekhuis in Diest. 

 Aanwerven en aansturen van de personeels- en vrijwilligersgroep, die het centrum mee openhouden. 

 Coördinatie bereiding maaltijden.  

 Coördinatie verhuur locatie.  

 Ontplooien buurtwerking in samenwerking met andere organisaties in de sociale sector (o.a. OCMW).  

 Promotie buurtrestaurant.  

 Afsluiten contracten met leveranciers. 

 Financiële opvolging project.  
 
 
Profiel  

 Heeft een Bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring. 

 Heeft ervaring met horeca en projectcoördinatie. 

 Heeft voeling met mensen in armoede en diversiteit. 

 Beschikt over leidinggevende capaciteiten.  

 Heeft zin voor initiatief, is oplossingsgericht en dynamisch. 

 Is sterk in netwerken. 

 Kan zowel zelfstandig (goede organisatie van eigen taken) als in team werken. 

 Is communicatief en stressbestendig. 

 Heeft een gedegen kennis van courante Microsoft Office programma’s (Excel, Word, Outlook). 
 

 
Aanbod 

 Voltijds vervangingscontract bij De Vlaspit Opleiding en Werkervaring VZW.  

 Indiensttreding zo snel mogelijk.  

 Verloning: PC 327.01 (Cat 3).  

 Maakt deel uit van een collegiaal team, waar er ruimte is voor initiatief. 

 Werk in een filevrije omgeving.  
 
 
Solliciteren 
Stuur CV en motivatiebrief ten laatste op 25/6/17 naar vacatures@vites.be.   
Meer info kan opgevraagd worden bij Liesbeth Bries op 013/78 46 34 of via vacatures@vites.be.  


