
Zorggroep ARUM vzw 
- vacature - 

 

Zorggroep ARUM vzw zoekt  

Kok  (m/v) 

Zorggroep ARUM vzw biedt emancipatorische, vraaggerichte en inclusieve begeleiding aan 
personen met een verstandelijke en/of motorische beperking (Campus de Meander) en 
personen met een niet-aangeboren hersenletsel (Campus Mané). We willen een plek 
creëren waar onze cliënten zich goed kunnen voelen, houvast vinden en zichzelf kunnen zijn. 
Naast de zorg voor de cliënt staat de zorg voor de medewerker hoog in ons vaandel 
geschreven.  

Voor onze grootkeuken op Campus de Meander (Stokkemerbaan 147 - 3650 Dilsen-Stokkem) 
zijn wij op zoek naar kok(kin) voor 19/38. 

Wat is je opdracht? 

- Als kok(kin) ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, het bereiden en de kwaliteit 
van het middagmaal van onze cliënten, de maaltijden voor het zondagsrestaurant en 
eventuele feestmaaltijden, in overleg met de chef-kok. 

- Bijkomend ben je het referentiepunt op vlak van dieetmaaltijden. 

Wat bieden we jou? 

- Een bediendecontract 19/38 met openstaand karakter. 

- Een boeiende en uitdagende functie. 

- Een aangename en stimulerende werkomgeving met aandacht voor een gezond 
evenwicht tussen werk en privé. 

- De in onze sector geldende gunstige eindeloopbaan- en anciënniteitsvoordelen 
(PC 319.01). 

Wat verwachten we van jou? 

- Je beschikt over een relevante opleiding (hotelschool). 

- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring. 

- Je bent deskundig in de dieetleer of bent bereid je hierin bij te scholen. 

- Je bent dienstverlenend, stressbestendig en hebt een goede werkhouding. 

Hoe solliciteren?  

- Solliciteren kan uiterlijk tot en met 02/05/21 via mail t.a.v. Valentina Poelmans, 
directeur personeel & organisatie (via personeel@mane.be).  

- Datum indiensttreding: overeen te komen. 

- Voor meer info: functieomschrijving is verkrijgbaar via bovenstaand mailadres, 
bijkomende info via Diana Puts, chef-kok (089 79 84 20). 

 
Je vacature wordt in alle vertrouwen behandeld.  

Het aanwerven gebeurt op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging. 


