& haar netwerk voor duurzame afstemming

Vacature zelfstandig ingestelde medewerker voor lunch- en koffiebar
KOCA/nda
Zelfstandig ingestelde medewerker met ervaring in het (voor)bereiden en verkoop van
etenswaren gezocht voor lunch- en koffiebar op Campus KdG Sint Lucas in Antwerpen

KOCA/nda
Voor haar lunch- en koffiebar in de Van Schoonbekestraat 143 te Antwerpen, is KOCA vzw en haar Netwerk
voor Duurzame Afstemming (KOCA/nda) op zoek naar een zelfstandig ingestelde collega met (minstens een
eerste) ervaring in het voorbereiden en verkoop van etenswaren.
Als team willen wij heerlijke hapjes, warme dranken en dessertjes aanbieden aan studenten, medewerkers en
bezoekers van KdG Sint Lucas. Wij vinden het belangrijk om onze klanten in de watten te leggen. Tevens willen
wij aangenaam & zinvol werk creëren, vaardigheden aanscherpen en samen bouwen aan een maatschappij
waarin inclusieve tewerkstelling de norm is.
Profiel
-

Verzorgd voorkomen
HORECA ervaring & kennis van hygiëne regels
Klantvriendelijk
Barista training is een groot pluspunt
Werkt zelfstandig of met minimale ondersteuning
Functioneert in een team en komt regels en afspraken na
Begeleidt graag collega’s met minder ervaring in HORECA
Neemt verantwoordelijkheid voor het dagdagelijks verloop op de werkplek
Is leergierig & bereid om bijscholing te volgen

Taken & competenties
-

Broodjes, slaatjes, eenvoudige desserten & warme snacks voorbereiden op basis van productfiches
Thee en koffie dranken voorbereiden
Klanten bedienen & informeren over de samenstelling van de producten
Werkruimte, keukenmateriaal en –uitrusting schoonmaken en onderhouden
Afwassen
De presentatie van producten zowel van warme en koude gerechten in een toonbank verzorgen en
aanvullen
Kassawerk (betalingen ontvangen, opmaken kassa / kasboek)
Rapporteert aan en houdt proactief contact met verantwoordelijke van KOCA/nda
Denkt creatief mee in functie van het verbeteren van de dienstverlening
Voert, na een inloop periode, administratieve taken zelfstandig uit (e.g. bestellingen plaatsen
leveranciers, prijszetting opvolgen, hygiëne regelgeving opvolgen en bijsturen)
Communiceert open, geeft en ontvangt feedback en kan omgaan met druk en stress

Aanbod
-

Een job die zich aanpast aan jouw mogelijkheden en een ondersteunende werkomgeving
Tewerkstelling van 24u of 30u, overeen te komen
Weekdagen, flexibel en volgens afspraak in te zetten, geen avondwerk
De kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk engagement
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-

Onmiddellijke indiensttreding
Mogelijkheid tot bijscholing en vorming

Werkomgeving
Je komt terecht in een creatief en dynamisch team binnen het grotere geheel van KOCA en KOCA/nda vzw. Je
hoofdtewerkstellingsplaats is Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen.

Sollicitaties:
Mail je CV uiterlijk 20 februari 2019 naar ramona.kristo@koca.be
Gesprekken vinden plaats op 25 februari, in Van Schoonbekestraat 131.
Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan afkomst,
leeftijd, geslacht of (arbeids)handicap.
Ramona Kristo
Coebergerstraat 34-36
2018 Antwerpen
ramona.kristo@koca.be
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