WE’RE LOOKING

for you!

Join the bar & kitchen crew!
Wegens uitbreidingsplannen hebben we nood aan een groter
team. We zijn op zoek naar leiders die de nodige structuur kunnen
bieden en zelfstandig aan de slag kunnen. Daarnaast hechten we
veel belang aan collegialiteit en zoeken we dus een echte
teamplayer met een kritisch oog!
Ontdek de openstaande vacatures voor bar en keuken hieronder!
Kan je je in de jobomschrijving vinden? Laat van je horen, dan
bespreken we de mogelijkheden! Tot binnenkort?!

Openstaande vacatures:
• Vast Parttime
•

Keukenverantwoordelijke

Vast Parttime

Barverantwoordelijke

Ervaring in leiderschap vereist. Opleiding
en begeleiding wordt steevast voorzien.
Flexibel met betrekking tot uurroosters.

SOLLICITEER VIA JOBS@THELAB.BE

Solliciteer via jobs@thelab.be met CV + motivatie

JOIN THE
Kitchen Crew

Omschrijving:
Wanted: (hobby)Chef met ervaring/passie in streetfood die een team kan aansturen. Beschik
jij over een gezonde dosis passie en ben je in staat om deze over te brengen op onze gasten?
Werk je het liefst in teamverband en draag je graag bij aan een leuke werkomgeving? Ben je
representatief, proactief, stressbestendig en beschik je over goede communicatieve
vaardigheden en leiderskwaliteiten? Ben je een teamplayer en flexibel met betrekking tot je
uren en beschikbaarheid? Sta je te popelen om je opgedane ervaring om te zetten in
efficiëntie? Dan is deze baan wellicht iets voor jou!
Ervaring in het aansturen van een team is vereist. Leiderskwaliteiten en zelfstandigheid zijn
een absolute must voor deze functie! Ervaring in de horeca is een plus maar niet vereist
indien gecompenseerd door inzet en motivatie.

Takenpakket:
• De mise en place verrichten van de
keuken (voor 2 filialen)
• Bereiden van koude en warme gerechten
• O p b e rg e n e n v e r w e r k e n v a n d e
geleverde producten
• Stockbeheer in nauwe samenwerking met
F&B manager
• Meehelpen de suggestiekaart samen te
stellen op een creatieve en
gastronomische manier

Profiel:
• Perfecte beheersing van de
Nederlandse taal
• Klantvriendelijk
• Stressbestendig
• Betrouwbaar
• Zelfstandig
• Verzorgd voorkomen
• Stipt
• Flexibel
• Snel en proper kunnen werken

Aanbod:
•
•
•
•
•

Jong team in een leuke werksfeer
Professionele werkomgeving
Aantrekkelijk loon
Flexibel uurrooster
Opleidingen

• Controle van bewaring van de
producten en HACCP in de keuken
• Verantwoordelijk voor een
onberispelijke hygiëne van de keuken
en keukenapparatuur
• Aansturen van het keukenteam naar
een kwalitatieve keuken en een
aangename werksfeer
• Sous-chef & studenten begeleiden om
op zelfstandige basis een vlekkeloze
service te draaien
Teamplayer met verantwoordelijkheidszin
Aansturen van een team
Leergierig
Hands-on mentaliteit
Helemaal klaar om je schouders te zetten
onder ons project
• Rijbewijs B en/of
eigen wagen is
een pluspunt
•
•
•
•
•

Solliciteer via jobs@thelab.be met CV + motivatie

JOIN THE
Bar Crew

Omschrijving:
Wanted: Als barmedewerker bedien jij je gasten en sta je achter de bar. Je benadert gasten
altijd op een enthousiaste en positieve manier. Je staat altijd op het juiste moment klaar om
ze te helpen. De passievolle uitvoering van jouw functie zorgt er voor dat de klant optimaal
van het bezoek kan genieten.
Met jouw klantgerichte instelling en enthousiasme verleen jij een uitstekende klantenservice.
Jij kent het assortiment en anticipeert op de behoefte van de klant. Vanzelfsprekend zorg jij
voor een perfecte presentatie van de producten en een schone, nette werkomgeving.
Bij The Lab vind je medewerkers met passie voor de producten en liefde voor het vak. Deel jij
deze passie en ben je in staat om deze over te brengen op onze gasten? Werk je het liefst in
teamverband en draag je graag bij aan een leuke werkomgeving? Ben je representatief,
proactief, stressbestendig en beschik je over goede communicatieve en sociale
vaardigheden? Ben je een teamplayer en flexibel met betrekking tot je uren en
beschikbaarheid? Dan is deze baan wellicht iets voor jou!

Profiel:
• Jij bent een echte gastheer/gastvrouw
en het is jouw doel om onze gasten een
fantastische ervaring te bieden
• Je hebt plezier en passie voor je werk en
je weet onze gasten te verrassen met
een uitmuntende service
• Je bent op meerdere dagen per week
beschikbaar
• Je vindt het geen probleem om volgens
een flexibel werkrooster te werken

• Je bent stressbestendig en je hebt een
groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je assisteert indien nodig in de keuken/
afwas
• Je beheerst de Nederlandse taal perfect
• Je woont in de omgeving Kortrijk
• Kennis van andere talen is een pluspunt
• Ervaring in de horeca is een pluspunt

Aanbod:
Je komt terecht in een ambitieus bedrijf met een jong team en
leuke, informele werksfeer. Je krijgt vrijheid binnen je
takenpakket en de job biedt een flexibel uurrooster. Je kan
rekenen op de nodige training en ondersteuning met
opleidingsmogelijkheden.

