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 voorziet zinvolle arbeid voor mensen uit kansengroepen met de bedoeling hen te laten
groeien richting een job in het reguliere arbeidscircuit.
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

“flexibele aspirant chef/begeleider”
Taken:
-

-

Je wordt zowel ingezet in onze buurtrestaurants in Halle (’t Vondel) en in Dilbeek
(Nieuwenbos).
Samen met de gerant chef/begeleider ben je mede verantwoordelijk voor een
kwaliteitsvolle interne werking van keuken en zaal. Je neemt deze verantwoordelijkheid
helemaal op jou als de gerant van de locatie afwezig is.
Je maakt de dagelijkse operaties van de keuken en zaal waar en je verzekert de
kwaliteitsvolle werking ervan.
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.
Administratief zorg je voor een goede opvolging.

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;
Passie voor horeca, en goesting om bij sense te werken;
Je kan je vlot verplaatsen tussen Halle en Dilbeek

Voorziene datum indiensttreding: zo snel mogelijk
Loon / voordelen:
Bediendecontract onbepaalde duur
Loonpakket afhankelijk van ervaring

Werkuren tussen 8u – 16u06. Maandag t.e.m. zaterdag, 5 dagen per week (Halle); maandag
t.e.m. zaterdag (Dilbeek).
In Halle zal u eveneens ingezet worden in de werking van het cultuurcafé, het cultuurcafé is
geopend bij grote events in Cultureel Centrum ’t Vondel, de werkuren hiervan zijn variabel
afhankelijk van het event.

Sollicitatieprocedure:
Schriftelijke motivatie met cv per mail richten aan Elien Ovart, Hr Sense:
recrutering@metsense.be
Meer info over onze buurtrestaurants op www.metsense.be.

