
   
 

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 

  



   

Instructeur keuken 

Functie 
Als kok binnen VORK sta je in voor de professionele opleiding van de cursisten keukenmedewerker, 

toegeleid door de VDAB.  

Naast het aanleren van de technische kennis en vaardigheden breng je de gepaste arbeidsattitudes 

en sociale vaardigheden bij die nodig zijn voor het beroep, zoals het werken in team, tempo,… en 

bent u verantwoordelijk voor het aansturen van de keuken. 

Gedurende het opleidingstraject van 3 maanden volg je van nabij de evolutie van elke cursist en 

stuur je individueel bij waar nodig. Hierbij werk je samen met een team van coaches, instructeurs en 

restaurantverantwoordelijke. 

Profiel 
• Technische dagdagelijkse leiding van de keuken: 

o Realiseren van een seizoensgebonden assortimentsaanbod aan gerechten, 

dagschotels en suggesties rekening houdend met de duurzame voedselstrategie 

o Organisatie van keukenactiviteiten volgens reglementering FAVV en HACCP 

o Organisatie aankopen van ingrediënten voor de aanmaak van het assortiment 

o Het aanleren van de nodige competenties tijdens de praktijkgerichte opleiding aan 

de hand van 6 modules (Basis, warme keuken, koude keuken, nagerechten, initiatie 

snack/tearoom, interactie zaal/keuken) 

 

• Coaching van de cursisten 

o Openstaan voor het werken met kansengroepen op de arbeidsmarkt. Enkele jaren 

relevante ervaring is een pluspunt. 

o Doorgeven van kennis en kunde en je kan hiervoor beroep doen op enkele 

pedagogische kwaliteiten zoals een vlotte communicatie, geduld en flexibiliteit  

o Opleiding en ondersteuning in dagelijkse job uitvoering 

o Aanspreekpunt van de cursisten in de keuken 

o Instaan voor evaluatiegesprekken 

 

• Coördinatie van de aankopen van de producten 

o Bestellingen plaatsen in overleg met restaurantverantwoordelijke 

o Opvolgen leveringen en voorraden 

 

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

restaurant,… 

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



   
• Passie hebben voor voeding alsook voor het overbrengen van deze kennis 

• Aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzame voedselstrategie 

• Sociaal ingesteld met een zekere aanleg tot leidinggeven 

• Kennis reglementering FAVV en HACCP 

• Beschikken over organisatorische vaardigheden (plannen en organiseren) 

• Beschikken over de nodige maturiteit om zelfstandig prioriteiten te leggen en beslissingen te 

nemen 

• Kunnen samenwerken in team 

• Kunnen omgaan met de cursisten vanuit een coachende benadering 

• Je bent in het bezit van een diploma behorende tot http://data-

onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=opleiding&niv=VWO&id=105  

• Flexibiliteit naar extra (avond) uren, taken 

• In bezit zijn van een pedagogisch getuigschrift is een meerwaarde (of bereid zijn om dit te 

behalen) 

Aanbod 
• Voltijdse tewerkstelling  met wisselend uurrooster.  

Ene week 2 werkdagen. Andere week 3 werkdagen (incl. 2 avonden). Ook tijdens de 

vakanties 

• Loon volgens barema van het onderwijs. Het contract van onderwijs bij een CVO (0,75 VTE) 

wordt aangevuld met een contract vanuit Zorg Kortrijk (0,24 VTE) samen met extralegale 

voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,…) 

• Relevante ervaring kan meegenomen worden 
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