


Café Centraal – Markt 12, 8780 Oostrozebeke – tel.: 056 49 37 39 

 

Café Centraal, een dorpsbistro aan de kerk van Oostrozebeke, wenst zijn team te 

versterken. Daarom zijn wij op zoek naar een gedreven Sous Chef die actief helpt mee 

schrijven aan het verhaal die we bij Café Centraal in 2019 begonnen zijn. 

Functieomschrijving 

 

⎯ Als Sous Chef ben je, samen met de Chef Kok - zaakvoerder, verantwoordelijk 

voor de dagelijkse gang van zaken. Samen met het ganse team draag je zorg 

voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct, een vlotte service en een 

uitstekende gastentevredenheid; 

⎯ Je werkt actief mee in het voorbereiden, het koken, het doorgeven en het 

afronden van een service; 

⎯ Je bent de sparringpartner van de Chef-kok bij het aanpassen en het verder 

uitwerken van de kaart; 

⎯ Bij afwezigheid van de Chef kok draag je de verantwoordelijkheid over de 

keuken; 

⎯ Je ziet toe op de naleving van de voorschriften op het gebied van 

keukenveiligheid en HACCP. 

 

Wat we verwachten 

 

⎯ Een afgeronde koksopleiding; 

⎯ Wij werven iemand aan op basis van ambitie, niet per sé op basis van ervaring. 

Een goede attitude geeft voor ons de doorslag; 

⎯ Je hebt een hands-on mentaliteit en je denkt actief mee. Samen maken we van 

Café Centraal een succesverhaal; 

⎯ Je bent stressbestendig en flexibel. Werken in een klein team schrikt je niet af; 

⎯ Je hebt oog voor detail; 

⎯ Je kan correct communiceren. 

 

Wat wij bieden 

 

⎯ Een jonge zaak waar je mening ECHT telt; 

⎯ Een salaris conform barema en inhoud van de functie; 

⎯ Start van de functie: in overleg; 

⎯ Fulltime dienstverband van 38 uur; 

⎯ Afwisseling en flexibele werktijden. 

Solliciteren  

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je sollicitatiebrief naar info@cafecentraal.be.  

mailto:info@cafecentraal.be




HR manager, NONA HQ, Brussels

Our Company

We are NONA. We are an organic farm-to-table restaurant group. 

We currently have two Neapolitan pizzerias and one fresh pasta restaurant, based in 
Brussels. Our pizza and our pasta are hand-made, with organic ingredients, from 
Belgian farmers. 

We plan to continue to grow in Belgium, as well as internationally. To support our 
expansion (we currently have around 90 employees), we are looking to hire an HR 
manager. 

We strongly believe that experience is not important. Having the right mentality 
makes all the difference! 

NONA’s vision is to make consumers more aware of where their food comes from. 
Join us on our journey, which has only just begun.
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Your Responsibilities

As HR manager, your key responsibilities will be to :

• Manage all the aspects of our Human Resources activities, on a strategic as well as 
operational level;


• Fine-tune and implement the NONA procedures for :

• Selection and hiring

• Training & development

• Evaluating & promotion 


• Planning of hiring needs in relation to new and existing openings;

• Build a network in Italy to hire kitchen team members locally, and a network in Belgium 

to hire FoH team members;

• Manage the selection & recruitment process;

• Plan and manage the integration of new staff coming from abroad (e.g. Italy);

• Manage the training & development programmes;

• Coordinate appraisals and promotions on a timely basis;

• Manage the operations of HR (monthly payroll, contracts, holiday planning, …).


Your Profile :

We are looking for someone who is :
• Exceptionally friendly;
• Confident, stress-resilient, and honest;
• Reliable and hard-working;
• Proactive & naturally taking on responsibilities;
• Open-minded and keen to learn.

 of 2 3



Your experience :

• You have a keen interest in HR (no specific HR work experience is required);
• Experience in the hospitality or retail sector is an advantage;
• Good knowledge of spoken and written Dutch, French and English is required;
• Knowledge of Italian is a distinct advantage. 

Our Offer :

We offer : 
• A senior position with significant responsibilities, in a fast-growing company with a 

clear socially-conscious mission;
• Opportunity to learn and develop yourself;
• Room to grow within the company;
• Full time position with a competitive package;
• The position is based at our HQ in central Brussels (1000).

Start Date : As soon as available

Please send us your CV and a cover letter or a video, and we will be in touch with 
you shortly.

Talent@nonalife.com

nonalife.com     @itsanonalife
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Naam zaak : Traiteur Grimod 

Website : www.grimod.be 

Locatie : Gent 

Zoekt : Kok/keukenhulp 

Profiel : 

Keukenmedewerker met enige ervaring 

Vrij correct, verantwoordelijk  en veel zin voor initiatief en 

zelfstandigheid waar nodig.. 

Vroege vogel, normale werkuren, geen service coupé 

Long term, met doorgroeimogelijkheden 

Taken : 

Bereiden van afhaalgerechten, bestellingen voorbereiden en 

afwerken. Vrij snel doorgroeien naar volledige 

verantwoordelijkheid van de keukenafdeling. 

Loon naar waarde…. 

Uurrooster : Bespreekbaar , 5 of 6 dagen/week , 06.00u tot 13.00u  

Startdatum :  

Contact : 

Naam : Wim De Kinder 

Adres : 
Koningin ELisabethlaan 55 

9000 Gent 

Tel. : 0475 45 55 64 

Email adres : grimod@telenet.be 

 



 

Naam zaak : 
Hotel 

Website : https://www.horecapartners.be/vacatures/front-office-medewerker-

familiaal-4-hotel/  

Locatie: 
Knokke 

Zoekt : 
Front Office medewerker familiaal 4* hotel 

Profiel : 

1. Opleiding en ervaring 

 

Diploma hotelschool / Onthaal / Toerisme / Hotelmanagement 

of gelijkwaardig door ervaring 

Een eerste ervaring als receptionist is een plus 

 

2. Persoonlijkheidseigenschappen 

 

Gemotiveerde en enthousiaste uitstraling 

Klantvriendelijk 

Flexibel 

Communicatief 

Stressbestendig 

Nauwkeurig en accuraat 

Zelfstandig, maar kan ook goed in team werken 

 

3. Talenkennis 

 

Nederlands: heel goede beheersing 

Frans: goede beheersing 

Engels: goede beheersing 

Duits is een pluspunt 

 

4. Kennis en vaardigheden 

 

Sterk in planning en organisatie 

Goede kennis van Office pakket (Word-Excel) 

Kennis van hotelreservatiesystemen 

Taken : 

Voor een prachtig middelgroot hotel in Knokke zoeken wij een 

vrolijke en dynamische Front Office Medewerker. 

 

Je staat in voor het onthaal van gasten, het opvolgen van 

reservaties en andere administratieve taken. Je doet tevens 

de opvolging van telefoons en e-mails. 

 

https://www.horecapartners.be/vacatures/front-office-medewerker-familiaal-4-hotel/
https://www.horecapartners.be/vacatures/front-office-medewerker-familiaal-4-hotel/


Hoofdtaken:  

 

Je onthaalt gasten, geeft de nodige inlichtingen en verzorgt 

de administratie voor check-in (in NL-FR-ENG); 

Je overhandigt de kamerkaart en maakt de gast wegwijs in 

het hotel; 

Je informeert gasten (over de winkelcentra, restaurants, 

bezienswaardigheden, uitstappen, uurregeling openbaar 

vervoer enz.), lost problemen of klachten op en je bent 

permanent attent voor de noden van de gast; 

Daarnaast regel je de reservaties zowel intern als extern 

(restaurant, voorstellingen, vervoer, uitstappen) en wekt de 

gasten op aanvraag; 

Je houdt toezicht op de in- en uitgaande gasten en signaleert 

ongewenste bezoekers; 

Je verwerkt alle documenten m.b.t. verhuur van kamers en 

verblijf van gasten; 

Voor de check-out stel je rekeningen op, maak je 

afrekeningen (kamerverhuur, consumpties, telefoon,…) en 

ontvang/ controleer je betalingsmiddelen; 

Je staat eveneens in voor het opvolgen van telefoons en e-

mails: verstrekken van inlichtingen, registreren van reservaties… 

Uurrooster : Vast uurrooster van 15u00-23u00 op dins-woe-don en van 

7u30-15u00 op zaterdag (afwijkingen in overleg te bepalen) 

Startdatum : 
In overleg te bepalen 

Contact : 

Naam : 
Charlotte Bolle 

Adres : Horeca Partners – Desguinlei 184, 2018 

Antwerpen 

Tel. : 
03 260 60 91 

Email adres : 
cb@horecapartners.be  

 

  

mailto:cb@horecapartners.be


 

Naam zaak : 
Pitaya 

Website : https://www.horecapartners.be/vacatures/restaurant-manager-voor-pitaya/  

Locatie: 
Antwerpen 

Zoekt : 
Restaurant Manager 

Profiel : 

1. Opleiding en ervaring 

 

Diploma hotelschool of Hotelmanagement of gelijkwaardig 

door ervaring 

Enkele jaren managementervaring in horeca is vereist 

Ervaring in snelle restauratie/ fast food is een plus 

 

2. Persoonlijkheidseigenschappen 

 

Gemotiveerd en enthousiaste uitstraling 

Ondernemend en resultaatgericht 

Problem solver 

Commercieel ingesteld 

Klantvriendelijk 

Flexibel (zowel in uren als taken) 

Communicatief 

Stressbestendig 

Leiderschap (‘Lead by example’) en teamplayer 

 

3. Talenkennis 

 

Nederlands: heel goede beheersing 

Frans of Engels: goede notie 

 

4. Kennis en vaardighedens 

 

Sterk in planning en organisatie 

Administratief sterk en goede kennis van Office pakket 

Leiderschapskwaliteiten 

Prioriteiten kunnen stellen 

Goed kunnen omgaan met drukke momenten tijdens service 

Kennis van sociale wetgeving en het programma AAPI is een 

plus 

Taken : Als Restaurant Manager van het eerste PITAYA restaurant in 

Vlaanderen krijg je een sleutelpositie binnen het bedrijf en help 

https://www.horecapartners.be/vacatures/restaurant-manager-voor-pitaya/


je mee aan de ambitieuze ontwikkelingsplannen van het merk. 

Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van je team op 

het hoogste niveau van gastvrijheid terwijl je de dagelijkse 

operaties aanstuurt en optimaliseert. In dit flagship restaurant 

in Antwerpen ben je tevens verantwoordelijk voor het goede 

verloop van de opening en de opstart. 

 

Hoofdtaken: 

 

Als Restaurant Manager van PITAYA ben je verantwoordelijk 

voor de volledige dagdagelijkse operationele werking in je 

restaurant; 

Je bent tevens verantwoordelijk voor aankoop en 

voorraadbeheer, personeelsplanning, financiële administratie 

en de personeelsadministratie (uurroosters en taakverdeling); 

Je bent het gezicht van je restaurant en ook een 

aanspreekpunt voor je klanten; eveneens via e-mail behandel 

je vragen en klachten op een correcte manier; 

Je vertegenwoordigt het merk PITAYA samen met jouw team 

met trots; 

Je rekruteert, motiveert, traint en bepaalt de doelstellingen 

van je team (10 à 15 medewerkers) in samenwerking met de 

trainers en het algemeen management; 

Je houdt toezicht op de medewerkers en wijst taken toe. Je 

coördineert het inzetten van de medewerkers op een 

efficiënte manier zodat alle openingstijden gedekt worden; 

Je houdt toezicht op de activiteiten in de keuken om de 

bereiding van voedsel van hoge kwaliteit te garanderen en 

zorgt voor een strikte naleving van de recepten die door het 

merk worden aangeboden; 

Je zorgt ervoor dat aan de HACCP-normen wordt voldaan; 

Je beheert de kassa’s; 

Door jouw uitstekende gevoel voor kwaliteit en service weet je 

klanten aan je te binden en ervaren zij een unieke beleving bij 

jou in het restaurant. 

Uurrooster : 
Flexibel uurrooster (avond- en weekendwerk) 

Startdatum : 
In overleg te bepalen 

Contact : 

Naam : 
Charlotte Bolle 

Adres : Horeca Partners – Desguinlei 184, 2018 

Antwerpen 

Tel. : 
03 260 60 91 

Email adres : 
cb@horecapartners.be  

 

mailto:cb@horecapartners.be


 

Naam zaak : Van der Valk Hotel Gent 

Website : https://www.hotelgent.be/ 

Locatie: Gent 

Zoekt : 

Sous chef 

Chef de partie 

Banqueting chef 

Zaalpersoneel 

Profiel : 

Diverse medewerkers voor keuken en zaal – 

doorgroeimogelijkheden zijn zeker en vast aanwezig in ons 

gloednieuw Van der Valk Hotel! 

Taken : Zie uitgebreide functieomschrijving op onze website 

Uurrooster : Flexibel uurrooster  

Startdatum : ASAP 

Contact : 

Naam : Justine Vanneste 

Adres : Akkerhage 10 – 9000 Gent 

Tel. : 09 396 55 55 

Email adres : hr@gent.valk.com 

 



 

Naam zaak : BVBA Salons Roskam 

Website : www.salonsroskam.be 

Locatie : Roskamstraat 38, 9820 Merelbeke 

Zoekt : Chefkok/souschef 

Profiel : 

- Bewezen ervaring in de sector; 

- Een achtergrond en interesse in gezond en innovatief koken; 

- Oog voor detail; 

- Punctueel en betrouwbaar in het werk; 

- Flexibiliteit; 

- Nederlandstalig. 

Taken : 

- Beheer van de feestzaal met een bijhorende keuken; 

- Verantwoordelijk voor de warme keuken en kan toezicht 

houden op de koude keuken; 

- Leiding nemen over een gemotiveerd team in de keuken; 

- De voorraad beheren en de nodige bestellingen plaatsen, 

de kwaliteit en kwantiteit van de leveringen controleren; 

- Zorgen voor orde, netheid en veiligheid in de keuken; 

- Interactie met potentiële klanten als ze vragen hebben over 

de menu's; 

- Menubesprekingen voor eventuele te organiseren 

evenementen; 

- Behandeling en follow-up van eventuele klachten. 

Uurrooster : Flexibel uurrooster met ononderbroken uren. 



Startdatum : Zo snel mogelijk 

Contact : 

Naam : Guillaume Fruyt 

Adres : Roskamstraat 38, 9820 Merelbeke 

Tel. : 04 86 22 80 68 

Email adres : guillaume.fruyt@icloud.com 

 



Aangeboden functie 
Wijzig 

Functienaam: Hulpkok 

Functieomschrijving: DE PONTHOEVE TEAROOM-BRASSERIE ZOEKT: 

Voor onze zaak in Zevergem (De Pinte) zijn we op zoek 

naar een kok met optie tot vast. 

De bedoeling is dat je ons team versterkt, naast een 
20tal flexi medewerkers en studenten, als vaste kok 

20 uren/week. 

Een vast uurrooster van vrijdag tot en met zondag: 

Vrijdag 18u-22u, 

Zaterdag 13u-21u, 

Zondag 13u-21u 

Het takenpakket omvat het volgende: 

Helpen bij het maken van hoeve ijs. 

Pannenkoekdeeg dagvers klaarmaken 

Groenten kuisen en snijden (tomaten, wortels, 
komkommers, salade, ui, ect..) 

Fruit snijden (ijscoupes, sangria) 

Salades voorbereiden 

Sauzen voorbereiden 

Croques voorbereiden 

Elke gerecht kennen en kunnen (hierbij verwijs ik 
naar onze menukaart) 

De afwas en de opkuis van het werkoppervlak 

Ect... 

In tussentijd zoeken we ook 1 à 2 flexijobers die als 
kok die aan de slag willen het hele jaar door. 

De uren en de dagen zijn te bespreken als flexijober. 

We maken ook de tijd voor een korte en krachtige 

opleiding. 

Zoek je een stageplaats als kok dan kan u ook bij ons 
terecht. 



Plaats 
tewerkstelling: 

GM-FOOD / De Ponthoeve 
PONT-ZUID 26 

9840 DE PINTE 

Type contract: Vaste Job 

Type job: Deeltijds 
20 uren per week 

te presteren in 3 dagen per week 

Arbeidscontract: Onbepaalde duur 

Aanbod en 
voordelen: 

 vergoeding woon -wegverkeer 
 maaltijdcheques 

 eindejaarspremie . 
 loon volgens barema 

 flexibele werkgever 

Een leuke en uitdagende job in een tof team van 
studenten, flexi’s en vrijwilligers… jong en minder 
jong. 

Wij zijn jonge uitbaters en dat is ons troef! 

Tijdsregeling: Dagwerk , Weekend 

Gezocht profiel 
Wijzig 

Werkervaring: Beperkte ervaring ( < 2 jaar ) 

Studies: » 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3) 
  » Studiegebied Voeding 

Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar 
gelijkwaardig in ervaring ook in aanmerking: ja 

Algemene 
vereisten: 

 Ons manier van werken respecteren. 
 Geen schrik voor weekendwerk 
 Flexibel zijn 

 Teamplayer 
 Net voorkomen 

 Passie voor koken 
 Schoolverlaters zijn ook welkom 

Talen:  Nederlands - goed 

Sollicitatieprocedure 
Wijzig 

Contactpersoon: Mevrouw Leen 
Zaalverantwoordelijke 



Tel +32473120948 

deponthoeve@gmail.com 

  

Sollicitatie via:  E-mail: deponthoeve@gmail.com 
 Telefoon: +32473120948 

 Persoonlijk aanmelden 

Cv gewenst: nee 

Extra informatie: Wil jij onze ploeg versterken? 
Stuur ons vrijblijvend een e-mail of kom eens binnen en 

ontdek. 
Graag eerst verwittigen op volgend nummer 
+32473120948 

Leer ons en onze zaak kennen en bekijk onze website 

www.deponthoeve.be 

Beroepsprofiel 
Wijzig 

Competentiesjabloon: Hulpkok 

Jobdomeinen:  Horeca en toerisme 

 Onderwijs 

Competenties 
Wijzig 

Jobgerelateerd:  Het werkblad en het 

keukengerei klaarmaken 
Toestellen aanzetten (ovens, 
kookplaten, ...) 

 Groenten en fruit wassen en 
schoonmaken 

 Vlees en vis voorbereiden 
(schoonmaken, snijden, 
opbinden, omwikkelen, ...) 

 De ingrediënten doseren en 
mengen 

 Vlees, vis, groenten, ... koken 

of opwarmen 
 De gerechten opmaken om 

op te dienen (presentatie, 
samenstelling, afwerking, ...) 

 Bereidingen en producten 

verpakken en etiketteren 
(fabricatie- en 



houdbaarheidsdata) 

Ze opbergen in de 
koelruimte, de 
voorraadkamer, ... 

 De werkpost en het 
keukengerei onderhouden en 
schoonmaken 

 Gerechten bereiden: 
Europees 

 Een soort product bereiden: 
Nagerechten, ijs 

 Een soort product bereiden: 

Traiteurproducten 
 Een soort product bereiden: 

Vlees 
 Medewerkers opleiden in 

vaktechnieken 

Persoonsgebonden:  Zin voor nauwkeurigheid 
hebben 

 Regels en afspraken 

nakomen 
 Omgaan met stress 

 Zelfstandig werken 
 Samenwerken als hecht team 
 Resultaatgerichtheid 

 Leervermogen hebben 
 Creatief denken (Inventiviteit) 
 Klantgerichtheid 

 Zich kunnen aanpassen aan 
veranderende 

omstandigheden (flexibiliteit) 
 Contactvaardig zijn 

 



 
  

Zorgverblijf voor acuut en chronisch herstel.  
Vakantiecentrum van de Christelijke Mutualiteiten voor zorgbehoevenden. 

 
Wij zijn dringend op zoek naar een:  

Kok (m/v) - voltijds 

 
Werkt u in de horeca als kok en bent u toe aan een nieuwe uitdaging? 

Dan hebben wij de geknipte job voor u! U bent samen met het team 
verantwoordelijk voor de bereiding van de maaltijden in de keuken en aan alle 
bijhorende taken, met inachtneming van de geldende hygiëne- en 
voedselveiligheidsvoorschriften. 
 
Vereisten: 
• U hebt ervaring in grootkeuken en bent gemotiveerd om iedere dag opnieuw 

lekkere en gezonde maaltijden te voorzien. 

• U bent flexibel, gemotiveerd en stipt 
• U bent vriendelijk, stelt de klant centraal en bent vlot in de omgang, én kan 

in team werken 
• Kennis HACCP 
• Weekendwerk (1 op 2). Arbeidsuren garanderen een goede work-life balans 
• Tweetalig (Ned./Fr.)  
 
Wij bieden: 
• Een voltijdse betrekking van bepaalde duur, onmiddellijk op te starten. 
• Verloning volgens ific-barema’s 
• Extra-legale voordelen 
• Werken in een dynamisch team binnen een aangename sfeer en met toffe 

collega’s. 
 
 
Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur, samen met een curriculum vitae, 

schriftelijk overmaken aan dienst personeel – HR@terduinen.be 

 
 



 
 
 
 
 

Medewerker Concertgebouwcafé - KOK  
voor onmiddellijke indiensttreding 

 
 

 
Organisatie  
Concertgebouw Brugge wil een gereputeerde wereldspeler zijn voor muziek en 
hedendaagse dans. Met de permanente openstelling van het gebouw en een rijke 
waaier aan interdisciplinaire activiteiten is het ook een plek voor literatuur, 
architectuur, beeldende kunst en klankkunst. Door in te zetten op creatie, creativiteit 
en interactie met kunstenaars in elke fase van hun loopbaan wil het Concertgebouw 
vernieuwende impulsen geven aan de kunsten en een verscheiden publiek raken, 
betrekken en helpen ontdekken. Concertgebouw Brugge geeft zo een internationale 
uitstraling aan de stad Brugge en aan Vlaanderen. 
 
Naast de eigen artistieke werking stelt het Concertgebouw zijn infrastructuur ter 
beschikking van derden voor de organisatie van alle mogelijke evenementen. De 
Concertzaal (1289 plaatsen), de Kamermuziekzaal (maximaal 322 plaatsen), de 
diverse ontvangstruimten met panoramisch zicht op de historische binnenstad van 
Brugge, kortom het hele gebouw kan gebruikt worden voor de organisatie van 
congressen, colloquia, productpresentaties, recepties, podiumproducties ... 
 
 
Of zij nu klaar zijn voor een aperitiefje, snakken naar een gezonde lunch, toe zijn aan 
koffie-met-krant, zin hebben in een krokant zondags ontbijt, willen voorbeschouwen 
of nakaarten: het Concertgebouwcafé heeft een tafeltje voor iedereen. De menukaart 
is afgestemd op het seizoen en wordt gevoed door lokale leveranciers. Het 
cultuurcafé is overdag geopend van woensdag t.e.m. zondag. Bij voorstellingen in 
het Concertgebouw verwelkomt het café bezoekers vanaf een uur voor aanvang tot 
in de late uurtjes. Het is ook het start- en eindpunt van het Concertgebouw Circuit, 
een interactief belevingsparcours met kunst en architectuur dat jong en oud, leek en 
kenner doorheen het Concertgebouw leidt.  
 
 
Omschrijving  
Plaats in de organisatie   

Je maakt deel uit van het Concertgebouwcafé-team en rapporteert rechtstreeks aan 

de verantwoordelijke Concertgebouwcafé. 

 

 



Doel van de functie 

Jouw kookkunsten en gastvrije uitstraling dragen ertoe bij dat het 
Concertgebouwcafé een hotspot en ontmoetingsplek is in de stad, een uitnodigend 
verlengstuk van de Concertgebouwidentiteit en trefplek voor een diversiteit aan 
publiek en artiesten. 
 
Functiebeschrijving 
Tot de voornaamste taken behoren : 

 Operationeel meewerken in het café :  
 Samenstellen en bereiden van de menu’s. 
 Nauwgezet stockbeheer en opmaak bestellingen 
 Kassa: rekeningen opmaken en betalingen afhandelen (contant, 

creditcard) 
 Tafels afruimen, afwas en tafels schoonmaken 
 Keuken opruimen / poetsen 

 Assisteren bij het dagelijks beheer van het Concertgebouwcafé 

 Als gezicht van het Concertgebouw de klanten informeren over de vele en 
diverse activiteiten van ons cultuurhuis 
 

Profielomschrijving  

 Je hebt passie en talent voor koken 

 Je hebt ervaring met het aansturen en motiveren van een keukenteam. 

 Je bent creatief in het opmaken van originele recepturen. 

 Je kan flexibel inspelen op intoleranties en allergenen en specifieke wensen 
van de klant 

 De HACCP normering heeft voor jou geen geheimen en je werkt uiterst net en 
hygiënisch 

 Je bent sociaal, communicatief en positief ingesteld 

 Je bent stressbestendig en blijft rustig bij grote drukte  

 Je bent klantvriendelijk en hebt een verzorgde uitstraling (incl. glimlach) 
 Je hebt een hart voor kunst en architectuur en affiniteit met muziek en 

podiumkunsten  

 Je spreekt Nederlands en je kan ook een gesprek voeren in het Engels en het 
Frans  

 Avond- en weekendwerk schrikt je niet af 
 
 
 
 
 
 



 
Wij bieden 

 Een voltijds arbeiderscontract (38u) van onbepaalde duur 
 Een dynamische, flexibele, diverse en culturele omgeving met fijne collega’s in 

een Vlaamse kunstinstelling in een werelderfgoed-stad in verandering 
 Aaneensluitende shifts (geen coupé) 
 Een open werksfeer met ruimte voor initiatief  
 Een verloning volgens barema PC 304 aangevuld met extralegale voordelen 
 Een degelijke interne opleiding en mogelijkheden voor externe opleidingen 

 

Interesse?  

Neem snel een kijkje op onze website www.concertgebouw.be en solliciteer. 

Mailen kan ook  pascale.verpoest@concertgebouw.be  

 

 

 

 



 

Naam zaak : Medicongress Services 

Website : www.medicongress.com 

Locatie : Evergem 

Zoekt : Congress Manager with digital skills 

Profiel : 

Your profile  

 Professional Bachelor Degree 
 Excellent knowledge of Dutch, English 

and French 
 Knowledge of online & digital 

platforms for hybrid events 
 Basic knowledge of web technologies 
 Knowledge of other languages will be 

considered a plus 
 Excellent knowledge of MS Office, 

particularly Word, Excel and 
PowerPoint 

 Good administration and organisation 
skills 

 Strong ability to prioritize tasks, work 
on multiple activities and be flexible 
with changing priorities 

 Detail oriented and proactive mentality  
 Ability to operate autonomously and 

also as part of a team 

 

Taken : 

Job description 

As a Congress Manager, you are responsible for the 
organisation of congresses and meetings for which you are in 
direct contact with our customers and suppliers. You work 
under the supervision of the Operations Manager and in close 
collaboration with your colleagues Congress Managers, 
Assistant Congress Managers and our Administrative 
Assistant. 

http://www.medicongress.com/


  

You organize both real life (inter)national conferences as 
digital/hybrid meetings. 

 

Your tasks  

 Organisation of the congresses both digital and real 
life: 

o Find suitable congress venues and negotiate the 
conditions and prices 

o Plan social activities for congress participants  
o Contact hotels for the booking of hotel rooms for 

congress participants and speakers 
o Make travel arrangements for speakers and 

colleagues 
o Follow up on the registrations and payments of 

congress participants 
o Provide information to international congress 

participants (by email and phone) 
o Find sponsors, make practical arrangements 

with sponsors and invoice them 
o Be present at congresses in Belgium and abroad 

 Setup digital online platforms and contact 
AV/streaming providers 

 Setup website and social media 
 Answer and redirect phone calls  
 Ensure the functioning of the office when colleagues 

are at a congress 
 Support the drawing-up of the scientific programmes 

of the congresses 
o Follow up on the receipt of texts, their 

evaluation and take care of the correspondence 
involved 

o Update the layout of texts in Word according to 
specific instructions 

 Proofread congress programmes 

Full job description: see www.medicongress.com/jobs 

 

Uurrooster : Voltijds 

Startdatum : Zo snel mogelijk 

Contact : 
Naam : Bob Van Cleemputte 

Adres : Noorwegenstraat 49,  

http://www.medicongress.com/jobs


Tel. : 09 218 85 85 

Email adres : bob@create.eu  

 

mailto:bob@create.eu


 

Naam zaak : Van Hende  

Website : http://www.vanhende.com/ 

Locatie: 
Gavere. Plaats tewerkstelling Vlaams – en Waals-Brabant OF 

Kempen en Limburg  

Zoekt : Accountmanager  

Profiel : 

 Je beschikt over een relevante commerciële 

ervaring en kennis van de horecasector. 

 Interesse in wijnen en gastronomie is noodzakelijk om 

verder kennis te vergaren en de nodige bijkomende 

opleidingen te volgen. 

 Je bent interpersoonlijk sterk waardoor je duurzame 

relaties met klanten weet uit te bouwen. 

 Je bent een sterke onderhandelaar en functioneert 

optimaal in een omgeving die een grote 

zelfstandigheid vereist. Je neemt initiatief om de 

markt in kaart te brengen en zoekt proactief naar 

opportuniteiten. 

 Je bent een echte ondernemer en haalt voldoening 

uit het ontwikkelen van nieuwe prospecten. 

 Je bent bij voorkeur tweetalig (Nederlands/ Frans). 

 Je bent flexibel en bereid om te werken in de regio 

Vlaams -en Waals Brabant of regio 

Kempen/Limburg. 

 

Taken : 

 Als Accountmanager ben je verantwoordelijk voor 

de verder uitbouw van je regio door actieve 

prospectie en het sluiten van partnerships met lokale 

drankenhandelaren, die op hun beurt de horeca 

beleveren. 

 Je staat in voor de negotiaties met de klanten en 

het behouden van duurzame commerciële relaties 



door een goede opvolging en frequente 

aanwezigheid in de markt. 

 In samenspraak met de commerciële directeur werk 

je aan een marktanalyse en bepaal je verdere 

strategieën om je regio zo optimaal mogelijk uit te 

bouwen. 

 

Uurrooster : Flexibel  

Startdatum : Zo snel mogelijk  

Contact : 

Naam : Sara Spanhove 

Adres : Hudson Gent  

Tel. : +32 9 242 53 96. 

Email adres : Sara.spanhove@hudsonsolutions.com 

 



 

Naam zaak : Pure Fisk 

Website : www.pure-fisk.be 

Locatie : Lokeren 

Zoekt : Keukenhulp – rechterhand van de chef 

Profiel : 

Gemotiveerd, goesting om te werken, vooral met verse vis,  

Legt de lat voorzicht hoog naar t restaurant toe,  

houd van een propere werkvloer,  

Kortom een gedreven iemand met een hart voor de keuken 

Taken : 

Voorbereidende taken van gerechten voor de traiteurshop, 

leren vis opkuisen, versnijden voor klanten in de winkel, 

eventueel op termijn klanten bedienen in de 

shop/traiteurzaak. 

Indien je je geroepen voelt om deze taken nog eens te 

combineren met een service voor t restaurant. Vooral s 

middag met 1 vrijdagavond of zaterdagavond in de maand, 

De rechtstreekse hand van de chef  

Uurrooster : 
Di t/m zaterdag, starten om 8u – 38u werkweek met 

mogelijkheid tot de maximum overuren die toegelaten zijn. 

Startdatum : 7 september 

Contact : 

Naam : Giovanni Cornelis 

Adres : Daknam – Dorp 34 – Lokeren 

Tel. : 09 348 00 59 

Email adres : info@pure-fisk.be 

 

http://www.pure-fisk.be/


BB  

Naam zaak : Bistro O.Point 

Website : www.o-point.be 

Locatie : Loppem 

Zoekt : Hulpkok en zaalmedewerker 

Profiel : 
Wij hebben een bistro met kleine feestzaal. Alles is vers in huis 

gemaakt: van brood, dessert, alle sausen,… 

Taken : 

Voor de keuken : Helpen organiseren van de dagelijkse mise 

en place voor de koude keuken en de desserts. 

Voor de bediening : ontvangen van gasten, opnemen en 

serveren van warme en koude dranken.  

Uurrooster : 
Wij zijn gesloten op Maandagavond, dinsdag, woensdag en 

zaterdagmiddag. 38u week met wettelijke overuren mogelijk 

Startdatum : Zo snel mogelijk 

Contact : 

Naam : Olivier Dardenne 

Adres : Stationsstraat 30 

Tel. : 050/685.795 

Email adres : info@o-point.be 

 

http://www.o-point.be/
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