HULPKOK
Als hulpkok bij AD Delhaize Nederename sta je voornamelijk,samen met je team, in voor de
productie van maaltijden, sauzen en soepen. Ook help je waar mogelijk bij de ondersteuning
van de traiteurafdeling( belegde broodjes, kaaschotels, bufetten, etc.) Je krijgt de opdracht om
een kwalitatieve, lekkere maaltijd voor al deze klanten te bereiden. Je bent een teamplayer met
zin voor samenwerking, klantgericht denken, creativiteit in maaltijden en nauwkeurigheid in
hygiëne. Je staat in voor de verschillende deeltaken die behoren tot het bereiden van maaltijden (bvb ontvangen van leveringen, een kwaliteitsvolle presentatie en proportionering, een
verdeling volgens de HACCP normen, een correcte afvalverwerking). Je neemt initiatief om in
team tot goede werkafspraken te komen en komt met creatieve oplossingen bij problemen. Je
bent stipt aanwezig, informeert je actief over de voedingsgewoonten van klanten, neemt actief
deel aan teamvergaderingen en spreekt collega's aan bij problemen.

J ouw taken
** Vlees, vis, groenten, ... koken of opwarmen
** Groenten en fruit wassen en schoonmaken
** Vlees en vis voorbereiden (schoonmaken, snijden, opbinden, omwikkelen, ...)
** Het werkblad en het keukengerei klaarmaken
** Toestellen aanzetten (ovens, kookplaten, ...)
** De ingrediënten doseren en mengen

J ouw profiel:
** Je hebt kennis van de werking van een keuken.
** Je kan zware lasten tillen (bvb bakken met groenten, drank).
** Bovenal iemand die creatief is, zin voor initiatief heeft en goesting heeft in samenwerking.
** Een goede kennis van de bereiding en verdeling van voeding.
** Een goede kennis van hygiëne in een keuken.

A anbod
J e komt terecht in een stabiel familiaal bedrijf met een rijke geschiedenis dat deel uitmaakt van
de ijzersterke Ahold groep. Een familiaal bedrijf in volle expansie dat op zoek is naar mensen
met een hands-on mentaliteit. Duurzaam ondernemen, innoveren en bouwen aan een gezonde
levensstijl staan bij ons voorop!
** Een flexibele job die je goed kan combineren met je privéleven.
** Ruimte om door te groeien.
** Een vast contract van 30 tot 38 uren per week.

Heb je interesse in deze boeiende en uitdagende job?
Solliciteer snel online! Neem contact op met Kimberly.vcz@ad-nederename.be

