06 jun 2022

VACATURE VOOR MEDEWERKER BEDIENING EN ONDERHOUD
De Scholengroep Sint-Rembert zoekt een medewerker bediening en onderhoud voor het
schoolrestaurant ‘De Brug’. Het gaat om een contract van onbepaalde duur (50%), met ingang vanaf
16 augustus 2022.
Taakomschrijving:
•

Je krijgt opdrachten van de verantwoordelijke van het team of een door haar aangestelde
persoon.

•

Je ondersteunt tijdens de maaltijdservies en catering:
o Opscheppen van warme maaltijden bij de bedeling tijdens het middagmaal
o Klaarzetten, bediening en afruimen bij ontbijt, 4-uurtje en avondmaal
o Bedieningszones klaarzetten (dienstmateriaal, desserten, vending aan kassa en
koelwand…) voor middagservice
o Organisatie in bufferzone vuile vaat tijdens de servies
▪
o
o
o

Afruimen van bestek, glazen en porseleinen servies

Indien nodig: bedienen van kassa
Klaarzetten van cateringopdrachten
Bediening in onze bistro voor directie en externe bezoekers behoort tot de
mogelijkheden

•

Je ruimt op en houdt de werkomgeving schoon:
o Vegen en reinigen van de vloer in de verschillende ruimtes
o Periodiek reinigen van ramen en binnenschrijnwerk
o Onderhoud en reinigen van sanitaire ruimtes
o Ondersteuning bieden in afwaskeuken

•

Je ondersteunt in de maaltijdbereiding – koude keuken – indien nodig (op specifiek verzoek)
o Snijden, wassen en portioneren van producten
o Afwegen, mengen en klaarzetten van ingrediënten

•

Je rapporteert aan de verantwoordelijke bediening, catering en onderhoud

•

Je hebt een vaste werkplek in de verschillende lokalen van De Brug. Doorgaans heb je regelmatige
uren.

Competenties:
•

Je werkt graag samen met anderen maar kan ook zelfstandig werken.

•

Je bent flexibel (verandering van collega's, verandering van werkschema...)

•

Je kan omgaan met stresssituaties in een extraverte omgeving
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Je komt terecht in een team van een 20-tal medewerkers die instaan voor de bediening, onderhoud
en afwas van het schoolrestaurant.

Het gaat om een contract van onbepaalde duur, met ingang vanaf 16 augustus 2022.
Het uurrooster (20 uren) is verspreid over de volledige werkweek, de vroege-, middag- en
avonddienst ligt vast.
De functie wordt ingericht als arbeider in de VZW Scholengroep Sint-Rembert – Meester Vak en
Dienstpersoneel. De weddebarema’s liggen wettelijk vast.
Daarnaast is er voorzien in een fietsvergoeding of een tussenkomst woon- werkverkeer volgens CAO.

Sollicitaties worden verwacht ten laatste op 29 juni 2022, bij voorkeur per mail:
bart.vanbrugghe@sint-rembert.be of de heer Bart Van Brugghe, p/a Bruggestraat 23, 8820 Torhout.
Een sollicitatie bestaat uit een CV en een motivatiebrief.
Na analyse van de gemotiveerde sollicitatiebrieven en CV’s kan je worden uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek. We zouden de sollicitatieprocedure graag afronden voor 8 juli.

