FLOORMANAGER KEUKEN
Geboren leider –

Structureel werken

–

Passie voor koken

VERESTO vertaalt de culinaire knowhow van Groep Van Eyck, naar een keuken omgeving en specialiseert zich
als zodanig als zorgbelevingscateraar. Ondersteund door een centrale moederkeuken is Veresto
gespecialiseerd in zorgcatering richting o.a. WZC, hospitalen en thuis-taxi-maaltijden. Met kwaliteit en
belevingswaarde als uitgangspunt verzorgen haar 50 medewerkers dagdagelijks een 2.500 maaltijden.
DE JOB
Je geeft dagelijks leiding in ons keukenteam te Olen, waarvoor je instaat voor het bepalen, organiseren en superviseren
van de keukenactiviteiten, zoals MEP-productie-dispatch-inpak. De recepturen worden uitgewerkt aangeleverd, doch
mogen deze steeds door de floormanager verder gefinetuned worden.
Je voelt je goed binnen een gestructureerde omgeving en met de nodige productkennis en maturiteit kan je ons team van
keuken- en logistiek personeel in harmonie laten samenwerken om tot een optimaal resultaat te komen.

JIJ KAN DIT WANT:
 Je hebt reeds enkele jaren ervaring in het
leiden van een team
 Je hebt een passie voor koken en je houdt van
structuur
 Kennis diëtetiek is een pluspunt
 Je bent volledig op up to date met HACCP

WIJ WILLEN JOU DUS:

We bieden jou een voltijds contract met
verantwoordelijkheid.

Je krijgt toffe werkplek in een dynamisch
familiebedrijf

Je werkt in een vast uurrooster

Verloning conform de sector en jouw ervaring

Verdere ontwikkeling d.m.v. opleiding op maat

PLAATS TEWERKSTELLING Lammerdries 17 A - 2250 Olen
INTERESSE?
Ja, ik wil deze baan!

Stuur ons je motivatie
en je CV

We laten je weten of je
weerhouden bent.

Indien ja : Je komt
langs voor een
gesprek

Wij doen je een voorstel
dat je niet kan weigeren

Ja, dit is net wat mijn vriend zoekt.
Deel deze vacature met hem of haar

VRAGEN OVER DE VACATURE?
Neem contact op met ons : luc.pirard@groepvaneyck.be – Delften 23 (hal 20), 2390 Malle

Je start in ons team

