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Kitchen manager & head chef 

1 ALGEMEEN 

Solid Stash, dat zijn heerlijke veganistische diepvriesmaaltijden, aan huis geleverd. Voor onze keuken 

te Abattoir Anderlecht zijn we momenteel op zoek naar een part-time chef-kok die naast het koken 

ook de leiding en het management van de keuken op zich kan nemen. 

Ben jij een ervaren kok, die ook reeds ervaring heeft in het organiseren en managen van een grote 

keuken? Wil je deel uitmaken van een klein en dynamisch team? Zoek je een part-time job voor 3 

dagen per week? Lees dan zeker verder! 

2 OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE 

Als Kitchen manager & Head Chef neem je de leiding over de keuken. Je werkt nauw samen met 

onze founder Lily om haar recepten uit te voeren en samen nieuwe recepten in productie te zetten. 

Specifiek 

• Je boekt (interim) personeel in voor de kookdagen. 

• Je plaatst bestellingen bij de leveranciers. 

• Je volgt de stock van ingredienten op en zorgt dat deze up-to-date zijn in het ERP systeem. 

• Je ziet toe op het naleven van de hygiëneregels. 

• Je ziet nauwlettend toe op het volgen van de Solid Stash recepten en kruid de gerechten af. 

• Je geeft leiding & motivatie aan je team, zorgt voor een aangename werksfeer en neemt 

verantwoordelijk voor het welzijn van je team. 

• Op kookdagen steek je mee de handen uit de mouwen en draai je mee in de keuken. 

• Je beheert de foodcost en personeelskost en neemt verantwoordelijkheid om deze te 

optimaliseren. Je voert de kosten op regelmatige basis in ons ERP systeem. 

3 DE IDEALE KANDIDAAT 

Must: 

• Heeft een passie voor de (vegan) keuken 

• Spreekt Nederlands en een minimum aan Engels 

• Is enthousiast & sociaal 

• Heeft ervaring in het leiden van een (grote) keuken en beheren van food en personeelskost. 

• Flexibel qua instelling: startup life is heel gevarieerd en dingen veranderen/evolueren snel  

 

Nice to have: 

• Rijbewijs  

• FR 

 

https://www.solid-stash.com/
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4 WAT WIJ BIEDEN 

• Een aangename werkomgeving met respect voor jouw persoonlijkheid.  

• We zijn een jong & dynamisch bedrijf dat sterk aan het groeien is. Je krijgt ruimte voor 

initiatief en creativieteit & kan een echte impact maken en meegroeien met het bedrijf. 

• We bieden een marktconforme verloning, in functie van ervaring. 

• In functie van de kandidaat kunnen we een vast contract aanbieden, of mogelijkheid om op 

zelfstandige basis te werken. 

• We zoeken een part-time collega, specifiek voor drie dagen per week. De kookdagen kunnen 

in deels in functie van jouw schema ingepland worden. 

• Onze kookdagen zijn enkel op weekdagen overdag. Dus geen avond- en weekendwerk! 

 

INTERESSE? STUUR NU JE CV NAAR HELLO@SOLID-STASH.COM!  


