
       Wordt dit jouw nieuwe werkplek? 

 
VZW Wagenschot vormt als Pedagogisch Centrum de draaischijf voor verschillende initiatieven op opvoedkundig en onderwijs vlak. Deze initiatieven richten zich 

naar jongeren en gezinnen waar gedrag- en emotionele problemen een rol spelen 

PC Wagenschot zoekt voor MFC Heynsdaele Ronse:  

HULPKOK V/M/X 

38 u/week – VERVANGINGSOVEREENKOMST (minimaal 1jaar) 
Samen sterker in het creëren van kansen! 

Binnen PC Wagenschot kom je terecht in een pluralistische organisatie voor jongeren en jongvolwassenen met gedrags- en 
emotionele problemen. Wij streven er naar om samen op een methodische en zorgzame manier kansen te creëren met en voor 
onze jongeren.  
 
Voor onze campus Heynsdaele te Ronse zijn we op zoek naar een gemotiveerde hulpkok om ons keukenteam te versterken 
(bestaande uit een team van drie met kok, hulpkok en keukenhulp). 
 
Je staat in voor het bereiden van maaltijden in de grootkeuken van het centrum zodat er een vlotte en kwaliteitsvolle 
dienstverlening inzake alle maaltijden gegarandeerd is. 
Volgende zaken komen hierbij aan bod: 

• Je zal instaan voor het verzorgen van alle maaltijden onder leiding van de kok, zodat alle jongeren en dienstdoende 
opvoed(st)ers hiervan kunnen gebruik maken.  

• Je staat in voor de ontvangst en controle van leveringen zodat deze goed worden opgevolgd. 

• Je werkt volgens de HACCP richtlijnen zodat voldaan wordt aan de wetgeving. 

• Je staat mee in voor het dagelijks onderhoud van de keuken. 

• Je vervangt de kok bij afwezigheid, zodat de continuïteit in de keuken gegarandeerd is. 
 

Wie zoeken we? 

• Je hebt interesse en ervaring in het keukenwerk met basiskennis voor het bereiden en presenteren van maaltijden 

• Je bent iemand met oog voor hygiëne 

• Je bent van nature een ‘teamplayer’ 

• Je schaart je achter de missie en visie van PC Wagenschot 

• Je hebt de Nederlandse taal onder te knie 

• Geen specifiek diploma vereist 
Kan je je vinden in bovenstaande eigenschappen, dan ben jij de persoon die we zoeken om mee te werken binnen onze 
waarderende omgeving! Als hulpkok word je ingezet in daguren. (uitzonderlijk kan dit afwijken voor een event) 
 

Ben jij de persoon die we zoeken om mee te werken binnen onze waarderende omgeving? 

In ruil voor talenten bieden we je: 

Een vervangingsovereenkomst (minimaal 1 jaar – kans op verlenging) - voor 38u/week – verloning conform regelgeving Barema 

PC 319.01, (anciënniteit kan meegenomen worden), Interessant verlofstelsel - Tewerkstelling in een enthousiast team, met 

mogelijkheid tot opleiding.    

 
Solliciteren: 



Stuur uw motivatie en CV voor 18 oktober naar vacatures@wagenschot.be met als vermelding ‘hulpkok’. 
 

mailto:vacatures@wagenschot.be

