
KOM JE KOKEN 
OP DESTINATION 
FEELGOOD?



WIE ZIJN WE?

WAT ZOEKEN WE?

HOE KAN JE AANMELDEN?

Hey, wij zijn Flowtrack! Je zal misschien wel al eens van ons hebben gehoord,
maar indien niet: Flowtrack is een reisorganisatie die al meer dan 15 jaar sport-
ieve vakanties organiseert naar het buitenland. 

We zijn specialist in wintersportvakanties, fietsvakanties, surfkampen en 
avontuurlijke zomerreizen. We richten ons op verschillende doelgroepen 
en leeftijden, die een verschillende aanpak vragen, maar die allemaal één 
ding gemeenschappelijk hebben: we gaan op zoek naar een Destination ding gemeenschappelijk hebben: we gaan op zoek naar een Destination 
Feelgood, zowel voor onze deelnemers als onze crew.

Afhankelijk van je opleiding, ervaring en beschikbaarheid kunnen we kijken 
welke functie er goed bij jou past (de functieomschrijvingen vind je op de 
volgende pagina). We bieden zowel de mogelijkheid om voor ons te komen 
werken in het kader van een stage voor je opleiding, als vrijwilliger gedurende 
een korte periode van twee weken of als tijdelijke werkkracht gedurende een 
heel seizoen. 

VVoor de aanwerving van onze crew kan je terechtop www.flowtrack.be/want-to-join. 
Wij nodigen je dan uit voor een selectiegesprek,indien dit positief verloopt kijken we 
welke inplanning er goed bij je past. Voor meer vragen kan je terecht bij de 
crewverantwoordelijke: martijn@flowtrack.be

Voor de zomer van 2021 zoeken wij gemotiveerd keuken- en cateringpersoneel
dat gepassioneerd te werk gaat en gedurende x aantal weken (zie functiebeschrijving)
met ons mee gaat naar het warme Zuiden van Frankrijk of Spanje. Naast de unieke
locaties en de vakantiesfeer verwerf je veel ervaring en maak je deel uit van een 
toffe crew die even graag in de keuken staat als jou!

Flowtrack Destination Feelgood.



Als Chief Catering ben je eindverantwoordelijke voor 
alles omtrent catering in jouw regio. Je werkt nauw samen 
met de regiomanager en je hebt een begeleidende functie 
naar de rest van het catering team.  De chief catering gaat 
minstens 1 maand mee. 

- Je beheert de bestellingen en verdeling van het voedsel.
- Je stelt de weekmenu samen.- Je stelt de weekmenu samen.
- Je bepaalt de hoeveelheden en volgt deze op.
- Je respecteert de vooropgestelde budgetten.
- Je streeft mee naar een evenwicht prijs/kwaliteit.
- Je waakt over de  bereiding, veiligheid en hygiëne in de keukens.

Flowtrack Destination Feelgood.

CHIEF CATERING
Functie

Als Chief Kitchen ben je eindverantwoordelijke van de keuken op 
jouw camp. Je werkt samen met de Chief Catering om te zorgen 
dat de voorraad telkens in orde is en dat er tijdig de juiste dingen 
worden bijbesteld zodat de maaltijden tijdig worden geserveerd. Als Chief
Kitchen ga je minstens 1 maand mee.

- Je volgt het vooropgestelde weekmenu
- Je respecteert de nodige ingridiënten en hoeveelheden- Je respecteert de nodige ingridiënten en hoeveelheden
- Je controleert het behoud van hygiëne en de netheid in de keuken
- Je stuurt de Kitchen Crew aan tijdens het koken
- Je zorgt dat er steeds een kwalitatieve maaltijd wordt geserveerd

CHIEF KITCHEN
Functie

Als Kitchen Crew is het uiteraard jouw verantwoordelijkheid om 
heerlijke maaltijden te bereiden voor de bezoekende deelnemers. 
Je hebt hiervoor een ingerichte keuken ter beschikking en krijgt een week- 
of dagmenu dat je stap voor stap dient op te volgen. Samen met de andere Kitchen Crew
zorg je voor een goede taakverdeling in de keuken. Als Kitchen Crew krijg je de keuze
om 2 weken of meer mee te gaan. 

- Je zorgt ervoor dat de maaltijden tijdig worden bereid en klaargemaakt- Je zorgt ervoor dat de maaltijden tijdig worden bereid en klaargemaakt
- Je stuurt medecrew aan bij het bereiden van de maaltijden
- Je beheert de stock en geeft op tijd door aan de Chief Catering wanneer en wat je nodig hebt 
- Je ziet erop toe dat iedereen respectvol omgaat met het keukenmateriaal
- Je gaat ten alle tijden hygiënisch en veilig te werk

KITCHEN CREW
Functie


