
 

 

DE MATCH VAN JE LEVEN? 

De gloednieuwe Bistro Keyhof is gelegen naast WZC Keyhof in Huldenberg. Bewoners, familie, vrienden en de buurt ontmoeten er 
elkaar om samen gezellig te tafelen, voor een aangename babbel of gewoon te genieten van een drankje na een wandeling. Nu we 

elkaar weer mogen ontmoeten, nu alles kan en niets moet, zoeken  wij versterking van ons team: 

Een all-round medewerker (kok)  

Bistro Keyhof 
Kom zeker eens kennis maken en laat je verrassen door de uitstraling en de heerlijke sfeer van Bistro Keyhof. 

Wedden dat je verrast zal zijn door dit bijzonder aantrekkelijk concept dat sterk afwijkt van een klassiek cafetaria  
en je met een goed gevoel huiswaarts keert? 

 

Wat verwachten wij? 
✓ Je staat graag in de keuken: 

Je werkt zorgvuldig de gerechten af en bereidt met liefde voor het vak een klassieke snelle hap, 
✓ Je bent een spring in ’t veld: 

Je ziet werk en zorgt voor een efficiënte voortgang in de keuken en de zaal, 
✓ Je bent de glimlach van Bistro Keyhof: 

Je zorgt voor een aangenaam onthaal en een gemoedelijke bediening van de klanten, 
✓ Je hecht belang aan uitstraling: 

Een mooi geschikt bord, een nette gedekte tafel: jij kent de knepen van het vak, 
✓ Je voelt je verantwoordelijk maar staat er niet alleen voor: 

Je bent samen met de verantwoordelijke coördinator de bezieler van de gloednieuwe Bistro 
Keyhof, 

✓ Je blijft niet bij de pakken zitten: 
Je doet suggesties, zoekt naar oplossing en bouwt mee aan Bistro Keyhof als de place to be. 

 
Wie ben jij? 
✓ Wij zijn vooral benieuwd naar jouw verhaal, je kwaliteiten, je passies en talenten. 
✓ Je komt terecht in een lerende organisatie: een foutje maken mag, leren en groeien horen erbij. 
✓ Je beschikt over een hotelschooldiploma (kennis van FAVV, hygiëneplan, beheer van keuken, … is een 

pluspunt) 
 

Wat mag je verwachten van ons? 
✓ Een job in de horeca zonder avonduren. Regelmatig weekendwerk is wel van toepassing. 
✓ Een fijne werkplek met ruimte voor eigen inbreng, initiatief en veel autonomie. 
✓ Een aantrekkelijke verloning volgens wettelijke barema’s met overname van anciënniteit. 
✓ Maaltijdcheques, groepsverzekering, fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer. 
✓ Een dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen, humor en collegialiteit. 
✓ Een omgeving waar je fouten mag maken, waar je altijd bijleert. 
✓ WZC Keyhof maakt naast De Wingerd, Dijlehof en Ter Meeren deel uit van Woonzorgnet-Dijleland. 

 

Is er een match? 
Interesse? Kom gerust eens kennismaken. 

Aarzel niet, maak een afspraak en neem vandaag nog contact 

met ons en mail je kandidatuurstelling naar bistro@keyhof.be 

Want we hebben jou nodig en kijken naar je uit! 

http://woonzorgnet-dijleland.be/organisatiestructuur/
mailto:bistro@keyhof.be

