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Vzw Mekanders werft aan voor haar  

Sociaal Restaurant - ActiviteitenCentrum (AC) te Arendonk 

Coördinator (100%) 

Opdracht:  

 Als coördinator van het sociaal restaurant – activiteitencentrum ben je 

verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing 

van de dagelijkse werking van jouw afdeling 

 Als coördinator sta je in voor een zo ideaal mogelijke werkomgeving voor de 

medewerkers zodat zij hun taken en verantwoordelijkheden kunnen opnemen 

 Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van onze cliënten 

 Je bent verantwoordelijk voor het onthaal, introductie en coördinatie van nieuwe 

medewerkers, stagiaires, studenten en cliënten 

 Je hebt een sleutelpositie in de reserveringen en ontvangst van onze 

restaurantklanten 

 Je participeert actief mee in afdelingsoverschrijdende overlegmomenten 

 Je coördineert tevens werking Teloor, welke een tweetal keer per week een aanbod 

doet in de vooravond (maaltijden en/of activiteiten) voor mensen uit kansarmere 

doelgroepen 

Profiel: 

 Diploma master of bachelor (ortho-) pedagogie en minstens 5 jaar ervaring in de 

sector 

 Je bent flexibel en beschikt over verantwoordelijkheidszin  

 Je bent communicatief vaardig naar medewerkers, cliënten, klanten en andere 

interne en externe contacten 

 Je bent administratief correct en sterk in organisatie en planning 

 Je bent een motiverende en teamgerichte coach met een stevige dosis dynamiek en 

realiteitszin 

 Je hebt een loyale houding en positieve ingesteldheid 

 Je hebt oog voor de context van de cliënt 

 Je hebt minimaal enige notie van gezonde voeding en interesse in het bereiden van 

maaltijden 

 Je kan vlot werken met informaticatoepassingen 

 Je hebt kennis van het begrip SEO 

Ons aanbod: 

 Een afwisselende job die je met de nodige autonomie kan uitvoeren 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
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 Verloning afhankelijk van diploma en relevante anciënniteit volgens de 

barema’s van paritair comité 319.01. 

 Aangename werkomgeving. 

 Indiensttreding: zo snel mogelijk. 

 

Het AC biedt dagondersteuning voor volwassenen met een beperking (lichamelijk, 

psychisch, zintuiglijk, sociaal) en doet dit onder andere door middel van het runnen van 

een sociaal restaurant. Cliënten helpen hierbij met allerlei werkjes en voorbereidingen in 

de keuken.  

Alle weekdagen reserveren er meer dan 50 eters (jong en veelal minder jong) die een 

gezonde en uitgebalanceerde 3-gangen-menu verwachten.  

Geïnteresseerden sturen hun gemotiveerde kandidatuur met uitgebreid curriculum vitae voor 

zondag 22 september 2019 naar Algemeen Directeur Roel Megens (roel.megens@mekanders.be). 

Informatie inwinnen kan op het nummer 014/44.83.70. 
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