
  

Vacature Chef-Kok 
 

Intro 
Iedereen heeft recht op vakantie, maar voor mensen met een beperking, ziekte of ouderdom is dit geen evi-

dentie. Daarom baat Rode Kruis-Vlaanderen het gloednieuw zorghotel Polderwind in Zuienkerke uit. Het 

hotel is volledig toegankelijk en voorzien van de nodige (zorg)ondersteuning op maat. Zo vormt dit de ide-

ale vakantieplaats voor iedereen. 

Ben jij iemand die gastvrijheid en optimale dienstverlening hoog in het vaandel draagt? En wil jij mee je 

schouders zetten onder de kwalitatieve uitbating van dit splinternieuwe zorghotel? Dan zijn wij mogelijks op 

zoek naar jou! 

 

Functiebeschrijving 

De chefkok is eindverantwoordelijk voor de (voor)bereiding van de gerechten, stuurt daarbij de volledige 

keukenbrigade aan en drukt een belangrijk stempel op het culinair niveau van het bedrijf. De nadruk van de 

functie ligt op het coördineren van een zo efficiënt en effectief mogelijk bereidingsproces. Recepten en 

menu’s worden door de chefkok aangereikt/vastgesteld zowel op basis van zijn inhoudelijke kennis als in-

zicht in de markt en marges/prijsstellingen.  

Competenties 

Innovatiegericht:  

- Is geboeid om steeds nieuwe ideeën uit te proberen. 

- Ruikt kansen en heeft en drang om er naar te handelen. 

- Ziet/zoekt mogelijkheden om zaken anders/beter te doen. 

- Komt met ongebruikelijke maar unieke oplossingen.  

Creativiteit:  

- Zoekt uitdagingen in het bedenken van nieuwe werkwijzen, producten. 

- Komt met ideeën die getuigen van een grote verbeeldingskracht. 

- Weet trends en ontwikkelingen te vertalen naar wezenlijk nieuwe producten/diensten.  

Kwaliteitsgericht:  

- Corrigeert direct als niet aan de eisen wordt voldaan. 

- Vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service. 

- Komt met voorstellen om zaken beter te doen. 

Oog voor detail / Nauwgezet:  

- Is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;  

- Is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;  

- Werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.  

Stressbestendig:  

- Blijft onder moeilijke omstandigheden of hoge werkdruk kalm/rustig. 

- Herstelt snel na tegenslag of teleurstelling. 

- Blijft ook onder druk doelgericht werken.  

Resultaatgebieden, taken 

Personeelsbeheer 

- Regelen van verlof 

- Mee selecteren van nieuwe medewerkers 

- Zorg dragen voor het opleiden / inwerken van medewerkers 

- Uitvoeren van beoordelingen 

- Toepassen van personeelsinstrumenten 

 



  

 

 

 

- Opstellen van dienst- en werkroosters en regelen van voldoende bezetting, indelen en toewijzen 

van werkzaamheden, (laten) geven van aanwijzingen/instructies, toezien op de voortgang 

(voor)Bereiding gerechten 

- Inschatten te verwachten afzet, plannen van hoeveelheden voor te bereiden producten  

- Bewaken culinaire niveau van het bedrijf, (steekproefgewijs) controleren van vervaardigingsproces 

en uitgaande gerechten en waar nodig bijsturen van het proces, opvangen en afhandelen van vra-

gen, klachten, problemen e.d. van gasten. 

- Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, HACCP en werk- en pre-

sentatiemethoden (huisstijl).  

Optimalisatie / innovatie menukaart 

- Bijhouden van ontwikkelingen en trends in de markt op het gebied van grondstoffen, samenstelling 

van gerechten, kooktechnieken. 

- Leveren van inbreng, dan wel ontwikkelen/aanpassen van de te voeren kaart, menu’s, recepten. 

- Maken van calculaties e.d. en bespreken van afwijkende menu’s voor partijen.  

Inkoop- en voorraadbeheer 

- Inkopen/afroepen van benodigde producten en ingrediënten. 

- Kennis van het inkopen van (dagverse) producten/ingrediënten en (de samenstelling van) de menu-

kaart.  

- (laten) Controleren van ontvangen en opgeslagen grondstoffen. 

- Bewaken van de verantwoorde doorstroming al of niet via sous-chefs of chefs de partie. 

Apparatuur en keukeninrichting 

- Zorg dragen voor de aanwezigheid en beschikbaarheid van middelen en apparatuur  

- Inschakelen van externen ten behoeve van curatief en preventief onderhoud binnen afgesproken 

condities.  

 

Jouw profiel 
- Je hebt je studies als kok succesvol afgewerkt en voelt je aangetrokken tot de hospitality sector. 

- Aantoonbare kennis van alle kooktechnieken. 

- Je hebt affiniteit met de zorgsector. Kan je hierin enige ervaring voorleggen, dan beschouwen we 

dit als een absolute plus. 

- Je hebt een goede commerciële flair en bent uiterst klantgericht;  

- Proactief en oplossingsgericht handelen zijn je niet vreemd;  

- Je kan je werk goed organiseren zodat alles vlotjes verloopt;  

- Je bent computer vaardig (Ms Office + Sharepoint) en vertrouwd te werken met specifieke softwa-

repakketten ;  

- Je bent uiterst flexibel in werkuren: 

- Weekend-, avond- en nachtwerk is voor jou geen probleem. 

 
Ons aanbod 
 

- Voltijds contract van onbepaalde duur. 

- 38u/week in een variabel uurrooster. 

- Verloning volgens barema (PC 302) met eindejaarspremie (volledige 13de maand), aansluiting pen-

sioenfonds via de sector, kledijvergoeding en ecocheques; 

- Een unieke werkomgeving waar elke gast iedere dag centraal staat; 

  
Plaats van tewerkstelling 
Domein Polderwind, Zuienkerke 

 
Interesse? 
tom.decraecke@domeinpolderwind.be 


