
Keukenhulp	
Ben jij een gemo*veerde en posi*ef ingestelde werknemer? Heb jij affiniteit met voeding en steek je 
graag de handen uit de mouwen? Dan ben jij dé keukenhulp die wij zoeken! 

Als keukenhulp versterk je ons fijn en gemo*veerd team en ben je polyvalent inzetbaar.  

Enkele van jouw taken zijn het dresseren van borden in de koude keuken, het schoonmaken van 
groenten, afwassen van keukengerei,...  

Wat vragen wij van jou? 

- Weekendwerk schrikt jou niet af; 
- De Nederlandse of Engelse taal beheers je goed; 
- Kwaliteit en netheid draag je hoog in het vaandel; 
- Eigen vervoer naar het restaurant heb je; 
- Je bent flexibel naar uren toe; 
- Ervaring in de horeca is niet vereist, wel enige affiniteit met voeding. 

Wat bieden we jou? 

- Een stabiele tewerkstelling in een informeel en aangenaam bedrijf; 
- Op*e vast contract; 
- Verloning volgens barema's van de horeca; 
- De kans om door te groeien en te leren. 

Heb jij interesse? Stuur dan snel jouw CV en mo*va*e naar bekskes@gmail.com 

mailto:bekskes@gmail.com


Flexijob/studentenjob: Zaal- of keukenhulp 

Zoek jij een extra bijverdienste in de horeca? Steek jij graag de handen uit de mouwen en vind je het 
niet erg om in het weekend te werken? Solliciteer dan snel! 

Voor ons team te versterken zijn we op zoek naar een zaal- of keukenhulp in het weekend.  
Je mag kiezen of je iedere vrijdagavond, zaterdagavond of zondagmiddag wil werken. 

Als zaalhulp ben je verantwoordelijk voor het opdienen en afruimen van borden, tafels indekken, 
drank wegdragen,… Je volgt de orders van de zaalverantwoordelijke op. 

Als keukenhulp ben je polyvalent inzetbaar. Je maakt groenten schoon, helpt met de afwas en het 
reinigen van de keukentoestellen, dresseert borden uit de koude keuken,… 

Wat vragen wij van jou? 
- Ervaring in een soortgelijke func*e is een grote troef; 
- Je bent handig en hebt een affiniteit met de horeca; 
- Ieder weekend kan je een vaste dag komen werken; 
- Je spreekt goed Nederlands of Engels. 

Wat bieden we jou? 
- Een stabiele tewerkstelling in een informeel en aangenaam bedrijf; 
- Verloning volgens barema's van de horeca; 
- Een goede bijverdienste. 

Heb jij interesse? Stuur dan snel jouw CV en mo*va*e naar bekskes@gmail.com 

mailto:bekskes@gmail.com

