
 

 

FLEXI-JOB GROOT VLEESHUIS  

ZAAL/KEUKEN  

PROMOTIECENTRUM VOOR OOST-VLAAMSE STREEKPRODUCTEN  

 

Het Groot Vleeshuis zoekt enthousiaste flexijobbers! Je werkt in het hartje van Gent, in het 

Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten: het Groot Vleeshuis. 

We zoeken zowel medewerkers voor: 

- de zaal: opdienen van streekgerechten aan de klanten, als 

- de keuken: het assisteren van de chefkok in de service 

 

Het gaat om een diverse job, met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. 

 

Jobinhoud  

 

Als zaalmedewerker sta je in voor: 

- een dynamische en vriendelijke bediening 

- promotie van en uitleg over streekproducten 

- een vlot verloop van de dagelijkse service 

- het opdienen en afruimen en de algemene orde en netheid van de zaal en het terras 

- nauwgezette kassa-afhandeling 

 

Als hulpkok sta je in voor: 

- maken van bereidingen in de warme en koude keuken  

- assisteren van de chef  

- voorbereiden van het werkblad en keukengerei 

- voorbereiden van de ingrediënten 

 

Je zorgt ervoor dat onze klanten een lekkere maaltijd geserveerd krijgen, waardoor ze meer dan 

tevreden naar huis gaan. 

 

Profiel  

 

Je komt in aanmerking voor het statuut ‘flexi-job’ (o.a. elders 4/5de aan de slag zijn).  

Je bent ondernemend, klant- en kwaliteitsgericht. Je bent plichtsbewust. Als harde werker weet je 

van aanpakken en steek je de handen uit de mouwen. 

 

Aanbod  

 

Een leuke bijverdienste in een aangename omgeving met een divers klantenpubliek.  

 

De plaats van tewerkstelling is het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse 

streekproducten, Groentenmarkt 7, 9000 Gent.  We zijn open van 10u00 tot 18u00.  



 

Minimum brutoloon = nettoloon = 10,08 euro per uur (met een eventuele anciënniteitstoelage kan 

dit bedrag stijgen). Aantal te presteren uren en dagen in het weekend is in onderling overleg te 

bespreken. Eventueel is ook inzet op weekdagen mogelijk.  

 

Solliciteren  

 

Neem contact op met Myriam Closse, verantwoordelijke in het Groot Vleeshuis: 

myriam.closse@erov.be  

Of ga met je cv langs in het Groot Vleeshuis.   


