Jobstudent met
pit
https://www.facebook.com/indesoep/

Steek je graag de handen uit de mouwen, werk je graag in team, én heb
je een passie voor koken? Super, dan hebben wij de geknipte
vakantiejob voor jou!

Dit doe jij
Je werkt actief mee in de keuken & stuurt mensen aan op de werkvloer. Je
bent een multitasker (je kan een groep van ongeveer 10 personen aansturen,
duidelijke opdrachten geven en ervoor zorgen dat de voeding tijdig geleverd
wordt bij de klanten)
Je bent praktisch ingesteld en ziet werk. Je houdt van de heath of the kitchen.
Je ondersteunt het leidinggevend team bij de werking in de keuken, en met het
aansturen van de ploeg.
Je hebt een goede relatie met je klanten. Je bent klantvriendelijk en houdt
van de contacten tijdens het leveren.

Dit ben jij
•
•
•
•

Je hebt een hart voor onze medewerkers
Je steekt graag de handen uit de mouwen en bent een harde werker
Je bent praktisch ingesteld en kan goed probleemoplossend werken (managen van
keuken en combinatie met personeel)
Beschikt over een rijbewijs B. Indien de chauffeurs afwezig zijn schrik je er niet
voor terug om zelf achter het stuur te kruipen.
Je bent een proever… ook de gerechten met vlees en vis proef je!
Je bent een teamspeler

Dit bieden wij
•

•
•
•

Een uitdagende job (38u/week) binnen een gedreven team. We zoeken
kandidaten om de zomer te overbruggen. We werven aan vanaf 15 juni tot 15
september 2022.
Een studenencontract, tussen periode 15 juni tot 15 september. Onderling af te
spreken welke periode past. Uurloon: 10,477 euro/uur.
Ons adres : Oude Geelsebaan 102, Veerle Laakdal
Volgende uurrooster
o Maandag- vrijdag
8u27 – 16u33

Enthousiast… zo maak je kans op een plaats binnen ons team!
Heb je interesse – mail naar indesoep@dekringwinkelzuiderkempen.be. Dan nodigen we
je uit voor een gesprek.
Voor eventuele vragen kan je terecht bij Leen Dierckx 0498/100 250

