Sense overkoepelt een variëteit aan horeca-initiatieven zoals buurtrestaurants,
bedrijfsrestaurants en enkele hotel / seminarie / event-uitbatingen. Hier worden onze klanten in
de watten gelegd door onze enthousiaste medewerkers.
Sense werkt in de sociale economie waarbij we zinvolle arbeid geven aan mensen met weinig
kansen, zodat ze weer deel uitmaken van de maatschappij en van een sociaal netwerk.
Daarnaast willen we mensen samenbrengen en ruimte voor sociaal contact creëren. We streven
hierbij naar een klantvriendelijke, gezonde, kwalitatieve horeca-service voor al onze klanten. Dat
doen we zowel in bedrijfs- en buurtrestaurants als in onze seminariefaciliteiten en hotels.

Graag willen wij ons team uitbreiden met een enthousiaste

“hulpkok / begeleider”
Taken:
-

Je wordt zowel ingezet in ons nieuw buurtrestaurant in Halle en in Dilbeek.
Samen met de chef/begeleider ben je mede verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle
interne werking van keuken en zaal.
Je maakt de dagelijkse operaties van de keuken en zaal waar.
Je kan zowel autonoom als in groep werken en hebt interesse voor sociale economie.
Met een enthousiaste ploeg van medewerkers in activering ga je voor een tevreden klant.
Je werkt nauw samen en in overleg met de chefs van het buurtrestaurant in Halle en
Dilbeek.
Als assistent chef maak je een tussenniveau waar in een team van keuken en
zaalpersoneel waarbij je een voorbeeldfunctie opneemt.

Profiel:
-

Je genoot bij voorkeur een horeca-opleiding, gecombineerd met voldoende en relevante
ervaring;
Goede communicatie naar collega’s en klanten;
U bent communicatief en kan lezen en schrijven in het Nederlands;
Positieve houding maar ook kunnen bijsturen waar nodig;
Bereidheid tot samenwerken met kansengroepen en in een multicultureel team willen en
kunnen werken;
Praktisch en probleemoplossend denkend en handelend;
Indien u in het bezit bent van een SINE attest moedigen we u zeker aan om te
solliciteren;
Passie voor horeca, en goesting om bij sense te werken.

Voorziene datum indiensttreding: augustus 2018
Loon / voordelen:
Arbeiderscontract onbepaalde duur voltijds of 4/5de bespreekbaar
Het uurrooster is variabel, met regelmatig weekendwerk.
Loonpakket volgens barema PC 329.01 – niveau B2a

Sollicitatieprocedure:
Schriftelijke motivatie met cv per mail richten aan Els Faes, Hr Sense: recrutering@metsense.be
www.metsense.be

