
   
 

WERKGEVER 
ZORG Kortrijk 
TAV Frank Claerhout 
Mellestraat 15 

8501 Heule 

JOB OMGEVING 
Het restaurant VORK staat open voor iedereen maar wil wel mensen die vandaag niet op restaurant 
kunnen gaan de mogelijkheid bieden om dit wel te doen.  De nadruk ligt op gezonde, evenwichtige 
en betaalbare voeding (suikerarm, plantaardig, vegetarisch,…), voor mensen in armoede, maar 
evengoed voor studenten en andere doelgroepen.  Teveel mensen in onze stad moeten het immers 
stellen zonder een dagelijkse gezonde maaltijd.  Daarbij maken we geen onderscheid in mensen, 
maar wel in prijzen, zonder in concurrentie te willen gaan met het bestaande marktaanbod.  Er zullen 
drie prijscategorieën zijn (standaard, sociaal en voorkeur –tarief).  
 
Het restaurant VORK zal bovendien plaats bieden aan de opleiding VORK waar werkzoekenden een 
basisopleiding krijgen om daarna aan de slag te gaan in de horeca.  
 
Dit zal gebeuren in samenwerking met de VDAB, CVO VIVO, CVO 3 Hofsteden, verschillende 
OCMW’s, Horeca Vorming Vlaanderen en de VDAB.   
 
Het à la carte restaurant VORK voorziet ruimte voor minstens 80 plaatsen, dit met bediening aan 
tafel. 
  
Restaurant VORK zet ook in op een lokale en duurzame voedselstrategie, door creatief en slim in te 
spelen op korte keten en voedseloverschotten bij de opmaak van het menu. 
 
 
VORK. Zoekt hierbij verschillende profielen die in dienst komen van CVO 3 Hofsteden, Mentor vzw en 
Zorg Kortrijk. 

Procedure  
• Stuur jouw sollicitatiebrief, samen met je CV, kopie van je diploma en attest goed gedrag en 

zeden (model 2)  voor 5 december op naar Zorg Kortrijk, tav Lut Defoirdt, Mellestraat 15 

8501 Heule Of e-mail naar lut.defoirdt@kortrijk.be  

Voor meer informatie omtrent VORK. kan u terecht op het telefoonnummer 0473/86.27.34. 

• Selectiegesprekken: 11 december 2017 

• Daarna volgt nog een technische test en een psychologische test/groepsopdracht 

  



   

Coach keuken 

Functie 
Als coach keuken sta je in voor de volledige coördinatie en opvolging binnen de opleiding 

keukenmedewerker. 

Je bent vooral bezig met de selectie en rekrutering van cursisten die kunnen opstarten alsook met de 

begeleiding van de cursisten voor, tijdens en na de opleiding. Hierbij is een goede samenwerking en 

communicatie met de rest van het team noodzakelijk.  

Je volgt het traject van de cursist nauw op in overleg met de verschillende partners en stuurt bij waar 

nodig. 

Je gaat op zoek naar oplossingen voor belemmerende randvoorwaarden, geeft vormingen,… 

uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor het goede verloop van de opleiding en voor de doorstroom 

van de cursisten naar de open arbeidsmarkt. 

Profiel 
• Begeleiden van cliënten opdat hun kansen op een duurzame tewerkstelling vergroot worden 

o Organiseren en voeren van begeleidingsgesprekken (intakegesprekken, 
begeleidingsgesprekken,…) 

o Organiseren en geven van informatie-momenten voor cursisten 
o Motiveren en stimuleren tot een attitudeverandering 
o Trainen en coachen bij het zoeken naar werk (telefonisch solliciteren, rollenspelen,…) 
o Nagaan van tewerkstelling bevorderende maatregelen en opmaken van 

loonsimulaties 
o Bemiddelen naar werkgevers toe 
o Begeleiden van  stages 
o Opvolgen van tewerkstelling 
o Bijsturen van trajecten in overleg met opleiders, begeleiders externe instanties,… 

 

• Organiseren en geven van opleidingen opdat cliënten versterkt worden in kennis, attitudes 

en vaardigheden en hun kansen op een duurzame tewerkstelling vergroten 

o Uitwerken cursusmateriaal en vorming geven (sociale vaardigheden, wetgeving, 
sollicitatietraining,…) 

o Optreden als vertrouwenspersoon voor de cursisten 
o Organiseren en coördineren van getuigschriftuitreikingen en terugkomdagen 

 

• Administratief opvolgen van het cliëntdossier opdat voldaan wordt aan alle vereisten die 

gesteld worden door de subsidiërende instanties. 

o Opmaken van verslagen van opleidingen en begeleidingsgesprekken met cliënten 

o Verzamelen van alle gegevens en registreren op de bevoegde sites (oa. Mijn 

loopbaan) 

o Voorzien in toelating van de deelnemer om toegang te verkrijgen tot het elektronisch  

dossier 



   
o Overleggen met derden in het kader van opvolging en begeleiding van cliënten 

(VDAB, RVA, uitbetalingsinstellingen, mutualiteiten,… ) 

o Opmaken en bespreken van contracten, verzekeringspapieren,… 

 

• Deelnemen aan diverse projecten vanuit het eigen specialisme  opdat de projecten waaraan 
Mentor deelneemt positief geëvalueerd worden. 

o Ontwikkelen, verfijnen en toepassen van vernieuwende methodieken in het werken 
met kansengroepen 

o Deelnemen aan stuurgroepen, werkgroepen, disseminatie-momenten,… 
o Instaan voor de nodige administratie (tijdsregistratie, rapportage, 

deelnemersdossier, verslaggeving, agendabeheer,…) 
 

• Overleg met restaurantverantwoordelijke, instructeurs en coaches rond cursisten, uitbouw 

restaurant,… 

Belangrijke competenties 
• Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen 

• Kunnen omgaan met de cursisten vanuit een coachende benadering 

• Ervaring in of affiniteit met het werken met risicogroepen op de arbeidsmarkt alsook in het 

toeleiden ervan 

• Voldoende commercieel en klantgericht ingesteld zijn om je in te leven in de specifieke 

horecasector en er nauwe contacten aangaan en onderhouden. 

• Kunnen samenwerken in team en communicatief zijn 

• Empathische en flexibele houding 

• Resultaatgericht werken en zich ten volle inzetten om de doelstellingen te bereiken 

• Beschikken over organisatorische vaardigheden (plannen en organiseren) 

• Beschikken over de nodige maturiteit om zelfstandig prioriteiten te leggen, initiatief te 

nemen en beslissingen te nemen 

• Kennis van sociale , sollicitatietechnieken en tewerkstellingsbevorderende maatregelen 

• Kennis van sociale kaart en MS Office, internet en e-mail 

• Je bent bij voorkeur in het bezit van een diploma Bachelor in een menswetenschappelijke 

richting en hebt ervaring in het begeleiden van werkzoekenden en kansengroepen  

Aanbod 
• Deeltijdse tewerkstelling van 0,80 VTE 

• Loon volgens de geldende barema’s (PC329 B1c) samen met extralegale voordelen 

(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,…).  

• Relevante ervaring kan meegenomen worden. 

 


