De Hoge Rielen is een domein voor jeugdgroepen. Een heerlijke bestemming voor iedereen met een
jeugdige geest, jong en oud. Plan je een meerdaagse groepsactiviteit, een familiefeest of een
weekendje weg met vrienden of vereniging? Het uitgestrekte natuurdomein biedt je alle
mogelijkheden: verblijfsgebouwen, een hostel, kampeerfaciliteiten, een theater, sporthal, sportvelden,
zwemvijver een eigen educatieve dienst en uiteraard een restaurant en café.
We zoeken voor het team catering en het team schoonmaak:

Jobstudenten (m/v)
19 u/week
voor maanden juli, augustus en september
weekendwerk in periode april tot oktober
Functieomschrijving:
Je werkt als keuken- en schoonmaakhulp mee bij de diensten catering en schoonmaak
Je helpt mee met de voorbereiding van de gerechten in onze grootkeuken.
Meer concreet:
Je zorgt mee voor het onderhoud en de vaat.
Je helpt mee aan ons maaltijdenbuffet.
Je zorgt er samen met je collega’s voor dat het werk vlot verlopen.
Samen met het team van de schoonmaak hou je het domein en de gebouwen netjes en schoon.
Profiel







Je hebt goesting om op een jeugd– en natuurdomein te werken.
Je bent flexibel en geëngageerd.
Je wil werken volgens een flexibel uurrooster
Je bent bereid tot weekendwerk.
Geen studievereisten of diploma’s.
Je wil omgaan met kinderen en jongeren in groepsverband.

We bieden:
 Loon volgens barema ADJ (cao 302 Horeca)
 Fietsvergoeding
Kandidaten die een ganse maand beschikbaar zijn, krijgen voorrang.
De Hoge Rielen werft aan op basis van competenties en draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in
het vaandel.
Interesse of meer info? www.dehogerielen.be
Solliciteren kan enkel via e-mail jobs@dehogerielen.be gericht aan Tobias Dosogne met
gemotiveerde brief en CV, met vermelding “Jobstudent catering/schoonmaak Ref JO02”
Je kandidatuur moet ten laatste op vrijdag 30 maart 2018 in ons bezit zijn.
Geselecteerde kandidaten verwachten we op een sollicitatiegesprek op dinsdag 10 april 2018 of
donderdag 12 april 2018.
De Hoge Rielen – Molenstraat 62 – 2460 Kasterlee

