
 

       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:  

KEUKENHULP V/M/X 

19 u/week – ONBEPAALDE DUUR 

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 keukenhulp om ons keukenteam te versterken 
(bestaande uit een team van drie met kok, hulpkok en keukenhulp). 
 
Je voert diverse taken uit in de grootkeuken zodat het bereiden van de maaltijd op een vlotte, efficiënte en gezonde manier kan 
gebeuren: 

• Helpen bij de voorbereiding, de bereiding en het verdelen van de maaltijd (groenten wassen, snijden, verdelen in 
porties, etc) 

• Mee instaan voor de toepassing van de HACCP normen 

 
Wie zoeken we? 

• Je hebt interesse in keukenwerk 

• 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 specifieke ervaring of 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 keukenhulp 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 arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - voor 19u/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 ‘keukenhulp’. 
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