
 
 
Vacature: medewerker onthaal/mise en place 
Locatie: Frituur Bossuwé ’t Hoge / Wevelgem / Pottelberg 

 

 
 

 
 
Wegens constante groei, zijn we op zoek naar jou. Het gaat om een parttime functie met optie tot 
fulltime.  

Jij bent iemand die: 

• altijd glimlacht 
• graag de handen uit de mouwen steekt 
• niet afschrikt van verantwoordelijkheid 
• graag in de keuken werkt 

Wat je bij ons van taken kan verwachten: 

• Klanten onthalen aan de toonbank – online | afhaal | kassa.  
• Bestellingen opnemen, en registreren in de kassa / online en telefonisch. 
• Bestellingen klaarzetten op een dienblad of verzamelen in draagtassen om mee te nemen 
• Betaalmiddelen ontvangen en afrekenen rekening houdende met instructies van speciale 

acties 
• Indien noodzakelijk klanten begeleiden (in rolstoel, met kleine kinderen,…) 
• Frieten bakken en salades, schotels, broodjes samenstellen 
• Instaan voor het onderhoud van werkpost, apparatuur en materiaal 
• Instaan voor algemeen onderhoud: tafels afruimen, zaal in orde houden, alsook de 

toiletten. 

Werkschema? 
 
We houden rekening met jouw welzijn. Jouw work-life balans is ook voor ons belangrijk en 
passen we consequent toe voor onze werknemers. Deze parttime functie kan van maandag tot 
vrijdag van 10u00 tot 14u00 en van maandag tot zaterdag van 17u30 tot 22u00. Zondag altijd vrij. 

Oja, wat krijg jij in ruil? 

• Van ons krijg je een mooie verloning in ruil (surprise) op basis van functie en motivatie, 
• je krijgt alle ruimte voor zelfontwikkeling, 
• heel veel ruimte voor initiatief en inspraak, 
• een tof team met nog toffere collega's, 
• werken binnen een familiale sfeer, 
• flexibel werkrooster, 
• opleiding on the job 
• en nog zoveel meer. 

Kan jij ook al niet popelen om te starten bij ons? Wij zijn ook heel enthousiast om jou te 
ontmoeten! Stuur ons vandaag nog een mailtje naar info@bossuwe.be en wie weet zien we elkaar 
binnenkort bij een bakje friet (of een bakje koffie). 
 
PS: Wij maken graag plezier op het werk, drinken graag koffie en genieten enorm van onze frieten 
en andere snacks. 't is maar dat je weet, mocht je een saaie job zoeken... bij ons zal je die niet 
vinden :). 
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