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Functie- en profielanalyse 
 

Klant: Brasserie Taste - Vilvoorde 

 

Functie: Chef kok 

 

Contactpersoon 

Charlotte Bolle      
+32 3 260 60 91     
cb@horecapartners.be    
    

Werkgever 

1. Plaats van tewerkstelling 

Brasserie Taste 
Leuvensesteenweg 329, 1800 Vilvoorde (Peutie) 
www.brasserietaste.be  

 
2. Omschrijving van het bedrijf 

Voor de nieuwe Belgische brasserie Taste in Vilvoorde zijn wij op zoek naar een keukenchef met uitstraling en 
dynamisme. De patron en Chef, Bart Van Hoecke, wil een hippe luxe brasserie met Belgische keuken op een 
hoger niveau neerzetten. Er zijn 86 zitplaatsen binnen en evenveel op het terras. Op de eerste verdieping is een 
zaal voorzien voor een 40-tal personen, met privé terras. De brasserie opende in december 2016. 
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Functie 

1. Taken en doelstellingen 

Voor deze nieuwe brasserie zijn we op zoek naar een Chef-kok, die instaat voor de planning en organisatie van 
de werkzaamheden in de keuken. De chef zorgt ook voor de berekening, bestelling en controle van alle 
benodigdheden. Hij/zij maakt de menukaart (in samenspraak met de patron), voert de bereidingen uit en zorgt 
voor het schikken en presenteren van de gerechten. Tenslotte is het ook de taak van de chef om de kwaliteit van 
de gerechten te waarborgen.  
 
Voor de dienst 

 doet mise-en-place voor alle warme en koude gerechten: soepen, voorgerechten, hoofdschotels, 
sauzen, salades, desserten, patisserie  

 braadt vlees, vis en gevogelte; bereidt allerlei sauzen  
 voert bereidingen uit voor banketten of buffetten.  

 
Tijdens de dienst 

 bereidt en werkt gerechten af volgens bestelling; respecteert hierbij bepaalde tijdsplanning, receptuur, 
werkmethode en werkorganisatie  

 schikt en garneert gerechten op borden en schotels , respecteert de portionering van de verschillende 
maaltijdcomponenten  

 let op het optimaal grondstoffenverbruik, presentatie, smaak en kwaliteit  
 geeft instructies aan keukenpersoneel 

 
Na de dienst 

 ruimt de keuken op /controleert en verwerkt voedseloverschotten  
 controleert kwaliteit en versheid van de producten  
 zorgt voor hygiënische opslag en bewaring van voedingsmiddelen  
 controleert voorraad en zorgt voor de nodige bestellingen, controleert kwaliteit en kwantiteit leveringen, 

signaleert afwijkingen  
 staat in voor orde, netheid en veiligheid in de keuken 
 is creatief in het zoeken, uitwerken en voorstellen van nieuwe bereidingen, gerechten of presentaties  
 staat in voor de menuplanning en de samenstelling van gerechten en spijskaart, in overleg met de 

zaakvoerder (maandelijks nieuwe suggesties) 
 
2. Rapporteert aan 

 De zaakvoerder, Bart Van Hoecke 
 
3. Geeft leiding aan 

 Keukenteam van 3 koks en afwasser 

 
Profiel 

1. Opleiding 

 diploma Hotelschool/koksopleiding 
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2. Ervaring 

 ervaring als kok in de betere restaurants/brasseries/ gastronomie 
 ervaring in het samenstellen van menukaarten 
 ervaring in leiding geven 
 ervaring in de Belgisch-Franse keuken 
 

3. Persoonlijkheidseigenschappen 

 positieve uitstraling 
 harde werker, ondernemend 
 creatief  
 aanpassingsvermogen 
 stressbestendig 
 kunnen meedenken met een bedrijf 
 

4. Talenkennis 

 Nederlands 
 

5. Kennis en vaardigheden 

 HACCP 
 Ervaring met/ kennis van werken met Röner 
 foodcost berekeningen 
 team kunnen managen en aansturen 

 

6. Overige 

 wonen in de omgeving 
 

Aanbod 

1. Algemene werkomstandigheden 

 Veel businessklanten 
 Zaterdagmiddag en zondag gesloten  
 Extra vrije dag te voorzien tijdens de week 
 Geen service coupé 
 Goede balans werk-privé 
 Alles wordt vers gemaakt (van fonds tot dagelijks vers ijs) 
 

2. Salarisvoorwaarden 

 Contract in loondienst of op zelfstandige basis 
 Competitief salaris te bespreken 

 


