Kom.EET zoekt een

Zaalverantwoordelijke buurtrestaurant(60% - 80%)
Sense is een waarden gedreven organisatie die een variëteit aan horeca-initiatieven zoals
buurtrestaurants, bedrijfsrestaurants en hotel / seminarie / event-uitbatingen overkoepelt, waar
klanten in de watten gelegd door enthousiaste medewerkers.
Sense combineert een professionele aanpak en resultaatgerichtheid met sociale economie waarbij
we zinvolle arbeid geven aan mensen met weinig kansen.
www.metsense.be

Om onze organisatie te ondersteunen, zijn we op zoek naar een deeltijdse (60% 80%) “zaalverantwoordelijke buurtrestaurant”
Als werknemer van Sense onder leiding van de chef en gerant van een buurt- of bedrijfsrestaurant
werk je samen met het hele team, waarvan een groot deel bestaat uit medewerkers in activering. Je
maakt de dagelijkse operaties van de keuken en zaal waar en verzeker je de kwaliteitsvolle werking
ervan.

Taakomschrijving:
 Operationeel bijstaan van de chef/geranten
 Je staat in voor zaal/toog/kassawerk en treft voorbereidingen in koude en warme keuken. Je
hebt inzicht in de werking van een (groot)keuken. Je bereid maaltijden voor de inwoners van
een buurtrestaurant.
 Flexibele inzet binnen verschillende locaties van Sense, vnl Kom.EET, en de 2 nieuwe
buurtrestaurants in Schoten
 Mee de bestellingen doen, uitleveringen voorbereiden, afsluit doen.
 Verantwoordelijkheid opnemen bij afwezigheid chef/gerant.
 Positieve voorbeeld voor medewerkers in activering.
 Aansturing van de zaalmedewerkers (in een activeringscontext) samen met de hele ploeg
van Sense
 Tussenniveau waarmaken in een team van keuken en zaalpersoneel waarbij je een
voorbeeldfunctie opneemt.
Wat verwachten we:
 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, 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.
 Vlot Nederlandstalig.
 Indien u in het bezit bent van een SINE attest moedigen we u zeker aan om te solliciteren

Sense biedt een deeltijds contract (24 of 30u/week) van onbepaalde duur met maaltijdcheques. Het
uurrooster is variabel, shiften tussen 11u en 20u, met regelmatig weekendwerk.
Indiensttreding : onmiddellijk. Stuur uw motivatiebrief en cv, enkel per mail naar Cindy De
Brouwere, hr Sense. Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen. recrutering@metsense.be

