
     Groep INTRO vzw 
zoekt  

werkleider horeca met een  voor diversiteit 
regio Vilvoorde 

 
Groep INTRO is een maatwerkbedrijf met een 200-tal medewerkers. Wij zijn een waarden gedreven 

en inclusieve onderneming waar medewerkers centraal staan.   

Groep INTRO heeft 4 horecaprojecten met elk een eigen werkleider. We zijn op zoek naar een gedreven 
werkleider die de vestiging in Vilvoorde aanstuurt. 

 
Taken:              
 

 Begeleiden en aansturen van medewerkers op de werkvloer 

 Organiseren aankopen en bestellingen, stock- en kassabeheer 

 Opmaak werkroosters en planning 

 Opmaak offertes en facturatie klanten 

 Mise-en-place, afwerking, service, bediening, levering (volledige arbeidsproces van keuken tot 
klant)  

 Werkoverleg voorbereiden en voorzitten 

 Zaalorganisatie 

 Contact met leveranciers en klanten 
 
 
Profiel:              
 
Volgende vaardigheden bezitten of binnen afzienbare termijn kunnen ontwikkelen: 

 Overleggen, rapporteren, plannen, organiseren en opvolgen  
 Mensen begeleiden uit verschillende doelgroepen (voornamelijk mensen met grote afstand 

tot de reguliere arbeidsmarkt) 

 Empathisch en communicatief sterk 
 Oog hebben voor stiptheid, kwaliteit, zero waste en foodcost 
 Feeling met voeding, ervaring met de doelgroep en/of koksdiploma is een pluspunt  

 Stressbestendig 
 Flexibel met betrekking tot arbeidsuren en werkopdrachten. Bereidheid tot sporadisch 

avond- en weekendwerk 

 Beschikken over een rijbewijs B en eigen vervoer 
 
 
 
 
 
 
 



Aanbod:            

 Een voltijds contract onbepaalde duur 

 Verloning volgens barema PC 327, relevante anciënniteit wordt meegenomen 

 144 ADV-uren bovenop het jaarlijks verlof 

 Een dertiende maand 

 Een uitgebreid intern VTO-aanbod en coaching 

 Dynamische sfeer en klein team in een betekenisvolle en groeiende sociale onderneming die 
uitdagingen aangaat en de toekomst mee vorm geeft. 

 Standplaats: Vilvoorde 
 
Meer info en/of solliciteren met CV en motivatiebrief voor 20 februari 2020 aan:  
hendrik.deluca@groepintro.be 
 

“Waag je kans! Groep INTRO  waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij 
selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit 
ongeacht geslacht,  leeftijd, handicap, culturele achtergrond, nationaliteit of 
levensbeschouwing. “ 
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