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, een sporthal, sportvelden, een zwemvijver en een eigen
educatieve dienst.
Het team “eten & drinken” (de catering) maakt voor onze gasten jaarlijks 60.000
maaltijden, levert jaarlijks meer dan 15 ton bestellingen af in verblijven, en zorgt voor de
exploitatie van ons café.
Voor het team “eten en drinken” zoeken we:

Hulpkok (m/v)
19u/week, contract van bepaalde duur
Takenpakket:
Samen met het team eten & drinken bereid je de warme maaltijden (mise-en-place).
Zelfstandig een ontbijt en de broodmaaltijd bereiden is voor jou geen probleem.
Je kan de dagdagelijkse kleine bestellingen (melkboer, bakker, kruidenierswaren…)
afwerken.
Je levert aan onze verblijfplaatsen.
Je helpt bij het schenken en bereiden van dranken en snacks in ons café.
Vereisten:
 Je houdt van werken in een team.
 Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.
 Je bent klantgericht; je reageert correct op vragen van onze gasten.
 Je kan omgaan met diverse gasten, jong en oud.
 Je bent hulpvaardig en steekt graag een handje toe.
 Je bent plichtsbewust en respecteert gemaakte afspraken.
 Je kan vlot overweg met keukenapparatuur.
 Je bent handig in de keuken en hebt interesse in nieuwe bereidingstechnieken.
We bieden:
 Contract van bepaalde duur
 Loon volgens barema ADJ (cao 302 Horeca)
 Maaltijdcheques (na 50 gewerkte dagen)
 Fietsvergoeding
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 aan Tobias Dosogne met
gemotiveerde brief en CV, met vermelding “Hulpkok Ref ED03”
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