Het OCMW Lubbeek werft aan:

1 CHEF-KOK (M/V/X) - niveau D4 – D5 - in voltijds verband (38 uren/week) voor bepaalde duur (1 jaar).

Locatie tewerkstelling: OCMW Lubbeek – Dienstencentrum De Sleutel, Staatsbaan 124 te 3210 Lubbeek
Doel van de functie en taak:
 Als chef-kok werk je in de keuken van het dienstencentrum De Sleutel en sta je in voor aangepaste,
lekkere, gezonde en afwisselende maaltijden voor, de gebruikers van de dienst warme maaltijden van
het OCMW, de deelnemers aan bepaalde activiteiten in het lokaal dienstencentrum, de gebruikers van
de maaltijden in het cafetaria en voor de gemeentescholen van Lubbeek. Je geeft leiding aan de ganse
keukenploeg. Je staat in voor de opmaak van de menu’s. De chef-kok staat in voor de hygiëne, de
veiligheid en de bestellingen van de keuken.
Aanwervingsvereisten:
 Je beschikt over een diploma van kok, hotelschool.
 Je bent een nauwgezette, flexibele, klantvriendelijke en stressbestendige collega.
 Relevante beroepservaring is een pluspunt. Nuttige beroepservaring uit de privésector of als
zelfstandige kunnen tot maximum van 12 jaar in aanmerking worden genomen. Diensten gepresteerd
bij een ander bestuur in eenzelfde functie worden volledig in aanmerking genomen.
 Je hebt kennis van menuplanning opmaken.
 Je hebt kennis van de HACCP-regels en weet wat de HACCP-methode precies inhoudt.
 Opmaken van bestellingen in een online bestellingstool.
Aanbod:
 Contract van bepaalde duur voor 1 jaar.
 Het OCMW biedt je een boeiende job aan.
 Een aantrekkelijk verloningspakket in een dynamische werkomgeving. Salarisschaal volgens schaal D4 –
D5 (aanvangsloon tussen € 2451,91 – € 3184,58 bruto/maand).
 Je geniet ook tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling kosten
openbaar vervoer woon-werkverkeer, gratis hospitalisatieverzekering (na 1 jaar), opleidingen
 Je werkt 38/38 in een vast uurrooster.
Info:
De algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving zijn te verkrijgen bij de
personeelsdienst vanessa.vandeput@ocmwlubbeek.be
Solliciteren
Je kandidatuur (sollicitatiebrief met CV, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het
strafregister (maximum 3 maanden oud) bezorg je via het e-mailadres personeelsdienst@lubbeek.be of
door afgifte op het gemeentehuis – OCMW ten laatste op 19 mei 2021.

