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Datum vacature: 05/10/2020  

 
    

KOK KLUISBERGEN 
 

Functieomschrijving 

In Kluisbergen ondersteunt VZW De Bolster 60 volwassen cliënten met een verstandelijke beperking. 

Deze cliënten wonen in de voorziening. Een belangrijk aspect in hun levenskwaliteit is het genieten 

van lekkere en gezonde maaltijd. Hiervoor staat een keuken ter plaatse in. De keukenmedewerkers 

koken dagelijks ongeveer 70 maaltijden (ook voor een aantal medewerkers). De keuken staat naast 

de warme maaltijd ook in voor het ontbijt en het avondeten. Een aantal cliënten krijgt aangepaste 

voeding (dieetvoeding en/of gemixte voeding).  

De keukenmedewerkers staan in voor de bereiding en verdeling van de maaltijden, de menu, de 

bestellingen en het onderhoud van de keuken.  

Plaats tewerkstelling 
Stationsstraat 3 in 9690 Kluisbergen 
 

Profiel 

Bij voorkeur heb je een koksdiploma en heb je ervaring opgedaan in een grootkeuken.  

Je organiseert het kookproces op een professionele manier samen met je collega’s. Je hebt een 

passie voor koken en je wil lekkere en gezonde maaltijden aanbieden aan onze cliënten. Je werkt 

nauwkeurig en met oog voor de HACCP-normen.  

Aanbod 
We bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zodra mogelijk tot 21/01/2021. De jobtime 

bedraagt 32/38. Je start om 7u30 en je werkt tot 16u. Je werkt 1 weekend op de 3. Tijdens dat 

weekend werk je op zaterdag en op zondag van 7u30 tot 13u30. Je komt terecht in een kleinschalige 

vestiging binnen de context van een grotere voorziening. De verloning gebeurt op basis van jouw 

diploma en op eventuele relevante en geattesteerde anciënniteit.  

Informatie 

Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Jeremie Laurez, teamverantwoordelijke 

hoteldiensten Kluisbergen (jeremie.laurez@vzwdebolster.be of 055/39 00 00) of bij Ilse Bockstaele, 

stafmedewerker (055/33 96 96 of ilse.bockstaele@vzwdebolster.be). 

Diversiteit 
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 
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Interesse ? 
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via vacatures@vzwdebolster.be of via onze 
website www.vzwdebolster.be/vacatures. Solliciteren : graag zo snel mogelijk.
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