
 

 
WERKBEGELEIDER  

met een passie voor 

mensen én voeding 
 

 
 https://www.facebook.com/indesoep/ 

 

Steek je graag de handen uit de mouwen, hou je van deadlines én geeft werken 

met mensen je energie? Super, dan hebben wij de geknipte job voor jou! 

Dit doe jij 

 Je stuurt elke dag met veel goesting je team medewerkers aan.  

 Je zorgt voor een goede teamwerking. Je bent hun eerste aanspreekpunt.  

 Je werkt actief mee in de keuken & bereidt gerechten. 

o Je kan een groep begeleiden én duidelijke instructies geven. 

o Je zorgt er mee voor dat de deadlines in de keuken gehaald worden. 

o Je verdiept je in HACCP.  

 Je bent een krak in plannen en organiseren! Via een efficiënte dagplanning zorg je 

ervoor dat de productie goed verloopt. Je volgt de voorraad op én plaatst 

bestellingen.  

 Je zorgt voor bestel en leverbonnen. Ook andere administratieve taken schrikken 

je niet af. 

Dit ben jij 

• Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs. Een diploma met 

een mensgerichte oriëntatie is een meerwaarde. 

• Je geeft op een enthousiaste manier leiding aan mensen. Je zorgt er mee voor dat 

ze kunnen doorgroeien in hun takenpakket en jouw hulp niet nodig hebben. 

• Je bent praktisch ingesteld en kan goed probleemoplossend werken: het managen 

van keuken in combinatie met personeel is elke dag opnieuw de hoofdmoot. 

• Je bent resultaatgericht én een harde werker. Elke dag een nieuwe deadline geeft 

je alleen nóg meer energie! 

• Je hebt een passie voor voeding 

 Je bent een proever… ook de gerechten met vlees en vis proef je! 

 Je bent een teamspeler. 

 Je bent in bezit van een rijbewijs B  

 Je bent vlot met Excel, je kan de nodige ervaring aantonen. 

 

Dit bieden wij  

Een uitdagende job (38u/week) binnen een gedreven team : 

(deeltijdse tewerkstelling van 80% of 90 % is bespreekbaar) 



• Een bediendencontract van onbepaalde duur. We starten met drie maanden 

bepaalde duur, dit wordt verlengd naar onbepaalde duur na een positieve 

evaluatie. 

• Een salaris is functie van je kennis/ ervaring (loon volgens PC 327.01 cat. 4): 

https://www.som.be/sites/default/files/2022-

12/Barema%20327.01%20SW%20omk%202022.12.pdf 

• Je salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen, waaronder 

maaltijdcheques, syndicale premie, 13° maand, septemberpremie na 6 maand 

anciënniteit, fietsvergoeding én personeelskorting binnen de Kringwinkel 

Zuiderkempen. 

• Werkplaats: Oude Geelsebaan 102/3 -2431 Veerle Laakdal 

• Uurrooster ma-vrij van 8u27 -16u33 

Enthousiast… zo maak je kans op een plaats binnen ons team! 

Stuur je CV én motivatiebrief tegen 20 februari naar 

jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be .  

We contacteren je spoedig voor een kennismaking.  

Hou alvast 28 februari vrij in je agenda.  

 

Nog vragen? Neem gerust contact op met: 

 

Stien Vriens, stafmedewerker In De Soep 

0495 73 97 56, stien.vriens@dekringwinkelzuiderkempen.be 
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