
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

De sleutel van ons succes is de grote diversiteit van onze medewerkers en hun uiteenlopende ervaringen. 
Sodexo Belgium telt meer dan 4000 medewerkers waarvan 56% vrouwen. 

Chef de Partie – Centrale keuken De Wingerd- Leuven – 38u00  

 

Functie omschrijving 

Als chef de partie zal je instaan voor volgende taken: 

• De verdeling van de maaltijden naar de verschillende WZC in portie en vrac 

• De distributie van de maaltijden en extra bestellingen aan de verschillende huizen 

• De mise en place, bereidingen en afwerking van alle maaltijden voor het Grand Café 

• Verzorging en bediening Grand Café 

• Stockeren van de geleverde goederen 

• Reiniging en onderhoud van de bijkeuken Grand Café 

• Versnijden van charcuterie en verdeling easyshop 

• Je volgt een zero risk mindset en doet geen compromissen op het gebied van veiligheid. Of het nu 
gaat om jou veiligheid, die van jouw collega's, consumenten, klanten of een andere partij 

• Je rapporteert aan de Site manager 

  

Profiel 
 

• Je beschikt over het nodige enthousiasme en motivatie om aan de slag te gaan in deze afwisselende 
functie ; 

• Je bent in het bezit van een A2 diploma hotelschool ; 

• Je hebt ervaring in de klassieke restauratie alsook in de grootkeuken ; 

• Je spreekt zeer goed Nederlands ; 



 

• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid ; 

• Je bent empathisch ; 

• Je bent een luisterend oor voor je gesprekspartners ; 

• Je past je gemakkelijk aan in verschillende werkomgevingen ; 

• Je boekt graag vooruitgang en brengt nieuwe ideeën in praktijk ; 

• Je kan goed omgaan met klanten ; 

• Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk en je bent positief ingesteld ; 

• Je bent flexibel; 

• Je bent een teamplayer - One Team Approach; 

• Je beschikt over een rijbewijs B. 
  
 
Wij bieden 

Een boeiende functie in een dynamische en gezonde organisatie met een sterk accent op opleidingskansen 
en doorgroeimogelijkheden. 

• Werkplaats gevestigd in Leuven 

• Een voltijds contract van (on)bepaalde duur. Je werkt van maandag tot vrijdag van 7u00 tot 15u06 
en 1 weekend op 3 

• Een aangename werkomgeving 

• Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen 
 

Interesse? 

Vind je je terug in dit profiel of wens je meer informatie over deze vacature? Aarzel dan niet om je curriculum 
vitae met je motivatiebrief op te sturen naar: 
 
Sodexo Belgium 
 
Pleinlaan 15, 1050 Brussel (Elsene) 
+32 2 679 14 74 
 
 
 
Tony Dingelstad 

Account Manager   

CK Dijleland 

Wingerdstraat 14 

3000 Leuven 

Tel.: +32 16 22 32 51 
E-mail : tony.dingelstad@sodexo.com 
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