
 
 

Vacature: Keukenmedewerker Broodjesteam 

Groep Foubert is een jong dynamisch bedrijf uit Sint-Niklaas met 2 merken. Een succesvolle 
brasserie Centerken, recent volledig gerenoveerd en het merk Foubert. Dit omvat ijssalons in 
Antwerpen, Sint-Niklaas, jaarlijkse popups, 14 populaire ijskarren en een modern ijsatelier. Beide 
merken zijn een begrip in het Waasland en ver daarbuiten.  
 
Meer details zijn te vinden op www.foubert.eu en www.centerken.be  
 
Om onze klanten vlot verder te bedienen, zijn we op zoek naar een extra keukenhulp in het 
broodjes team  
 
Functie: Keukenhulp broodjes team 
Contract: 5 dagen week +/- 4u/dag  - 06u30 - 14u00 (dagen bespreekbaar -incl. zaterdag) 
Duurtijd: bepaalde duur, vast contract na positieve evaluatie 
Werkplaats: Stationsstraat 127-131, 9100 Sint-Niklaas 
Startdatum: De vacature is beschikbaar 
 

FUNCTIE 
Voor ons broodjes team zijn we op zoek naar een extra gemotiveerde medewerker.  

Je staat mee in voor het klaarmaken van de broodjes. Je zorgt dat de producten aangevuld zijn 
en staat in voor het onderhoud van de keuken en de broodjes toog.  

Daarnaast verzorg je mee het ontbijt dat geserveerd wordt in de zaal en de broodjes/soep voor 
de uitvoer.   

Hij/zij voert voornamelijk de volgende opdrachten uit: 

- De gerechten maken om op te dienen (presentatie, samenstelling, afwerking, etc. 
) 

- Controleren of de regels voor voedselveiligheid worden toegepast. BEreidingen 
en producten verpakken en etiketteren (fabricatie- en houdbaarheidsdata);  

- Ze opbergen in de koelruimte, de voorraadkamer, etc. De ingrediënten doseren 
en mengen.  

- Goederen die geleverd worden, ontvangen en controleren;  
- De werkpost en het keukengerei onderhouden en schoonmaken;  
- Toestellen opzetten en onderhouden;  
- Groenten en fruit wassen en schoonmaken; 
- Kassa bedienen.  
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HET VEREISTE PROFIEL 

Opleiding en professionele ervaring: 

- Bij voorkeur: ervaring in een broodjeszaak 
- Kennis HACCP 
- U bent gemotiveerd & wil er steeds voor gaan! 

Persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten: 

- U communiceert vlekkeloos in het Nederlands; 
- U bent verzorgd en vlot; 
- U bent klantvriendelijk 
- U bent dynamisch, nauwgezet en kan zelfstandig opgelegde taken met precisie 

uitvoeren; 

HET AANBOD 

U kan mede aan de bron staan van de verdere uitbouw van een gereputeerd bedrijf in een leuke 
dynamische sector. U komt terecht in een boeiende omgeving met oog voor persoonlijke groei. 
Er is ruimte voor een hands-on en unieke aanpak. Het bedrijf heeft een vlotte bedrijfscultuur, een 
zeer goede teamspirit en u werkt in een Vlaams bedrijf met historisch ambachtelijke, doch 
hedendaagse uitstraling, wat de voordelen biedt van een boeiende KMO met korte 
beslissingslijnen en menselijkheid. U ontvangt een marktconform salaris en werkzekerheid. 

Wij hechten uitzonderlijk veel belang aan de work-life balance, mits de correcte werking van het 
bedrijf gegarandeerd wordt. De werkuren situeren zich tussen 06u30 tot 14u00. De werkdagen 
zijn licht bespreekbaar, maar uiteraard moeten onze klanten op tijd bediend kunnen worden. 

Het Centerken te Sint-Niklaas is makkelijk bereikbaar met zowel trein, bus, fiets als met de wagen 

(betaalparking op 100 meter). 

SOLLICITEREN 

Voor meer informatie over deze vacature of Interesse? Stuur dan uw curriculum vitae en uw 
motivatiebrief naar Foubert ijs bvba naar ikwilwerken@foubert.eu.  
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