Vacature voor hulpkok en medewerker
artiestenonthaal
De Roma is een volksschouwburg gelegen in Borgerhout- Antwerpen. Op het programma staan uiteenlopende soorten concerten. De Roma is ook
een cinema en je kan er terecht voor evenementen zoals debatten, dansnamiddagen, een kinderrommelmarkt, een filmbeurs, rondleidingen in het
gebouw. Naast De Roma biedt AMOR vanuit een duurzaam concept concertmenu’s aan voor het publiek.
De hele werking – meer dan 400 activiteiten per jaar - wordt gedragen door een klein team vaste medewerkers en een zeer grote ploeg vrijwilligers.
De werking van De Roma wordt ondersteund door subsidies van de stad Antwerpen en het District Borgerhout. Het gebouw is een beschermd
monument en De Roma is erkend als openmonumentenvereniging.

We zijn op zoek naar een voltijdse collega (m/v/x/-) als hulpkok in ons restaurant voor het bereiden van
concertmenu’s voor een breed publiek. Deze taak wordt aangevuld als mede-verantwoordelijke voor de
artiestencatering en het functioneren van de werking in de backstage van De Roma in samenwerking met
vrijwilligers.

Taakomschrijving
Het takenpakket bestaat uit 2 verschillende functies: hulpkok in AMOR en medewerker artiestenonthaal in
De Roma.

Hulpkok in AMOR
AMOR is het restaurant van en naast De Roma. Het restaurant heeft geen vaste openingsdagen. De keuken
opent wanneer er in De Roma grote concerten of evenementen plaatsvinden of wanneer in AMOR een
diner met aansluitend een concert ter plaatse doorgaat. Het uurrooster voor de koks is dus flexibel, maar
voldoende op voorhand vastgelegd. Wekelijks stellen wij een nieuw menu voor met louter de keuze tussen
niet-vegetarisch en vegetarisch of vegan. Alles wordt vanuit een ecologisch standpunt benaderd: korte
keten, kleine voetafdruk, weinig voedseloverschotten.
Als hulpkok sta je in voor:
het mee helpen met de mis-en-place
het bereiden van het menu aan de koude en warme kant
het mee helpen met bestellingen voorbereiden en plaatsen
het helpen samenstellen van het menu
Medewerker artiestencatering en -onthaal
Hieronder valt het voorzien van catering voor artiesten, externe gasten en interne medewerkers. Het
artiestenonthaal of de ‘hospitality’ bestaat uit het organiseren van de backstage naar de wensen van de
artiesten en hen gastvrij ontvangen en wegwijs maken in ons huis. Daarbij dient de ‘hospitality rider’ van de
artiesten en de planning van de medewerkers nauwgezet te worden gevolgd. Het koken gebeurt volgens de
aantallen en instructies, die in de planningssoftware kan worden gelezen. Een team van vrijwilligers maakt
deel uit van het kookteam onder jouw leiding.
De werkverdeling schommelt, maar het takenpakket als hulpkok maakt het grootste deel uit (+/- 75%).
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Vacature voor hulpkok en medewerker
artiestenonthaal
Profiel
We zoeken een medewerker die samen met onze andere kok een duurzaam menu voorschotelt aan
bezoekers, die daarna van een concert genieten. Voor de artiestencatering maak je een lunch en/of diner
klaar waarbij je tegemoet komt aan de instructies van de artiesten. Dit gebeurt meestal samen met een
kookteam van 2 tot 4 vrijwilligers. Je bent bereid om last-minute aanpassingen op te vangen.
Voor de hospitality is het van belang dat je de vriendelijkheid en het enthousiasme van De Roma mee
uitstraalt naar de artiesten en hun entourage. In de contacten met artiesten kan je in het Engels
communiceren. Je staat ook zelf in voor aankopen van producten, die niet standaard in huis zijn.
Je werkt in het team van het restaurant in AMOR in samenwerking met 1 andere kok. Je werkt ook nauw
samen met de collega’s van de vrijwilligerswerking, het productieteam en de programmatie.
Tijdens avonden met concertmenu’s eindigt de shift relatief vroeg: deze loopt gebruikelijk van 17.30u tot
20u. Voorbereidingen beginnen rond de middag. Tijdens andere avonden in AMOR eindigt de shift later.
Het artiestenonthaal eindigt nadat de artiesten de backstage hebben verlaten.

Competentieprofiel
Je hebt een goede kennis van gewone keuken en grootkeuken.
Je hebt aantoonbare ervaring als hulpkok.
Je bent overtuigd van het belang van klantvriendelijk handelen.
Je bent een teamspeler maar kan evengoed zelfstandig opdrachten afronden.
Je bent stressbestendig en kan werken onder grote tijdsdruk.
Je waardeert de inzet van vrijwilligers en kan hen enthousiasmeren en motiveren.
Je bent bereid zeer regelmatig avond- of weekendwerk te doen, en kan je daar ook flexibel in opstellen.
Je kan met de computer werken: per mail communiceren, online bestellingen plaatsen, planningsystemen
raadplegen en aanvullen.

Aanbod
Een voltijds arbeidscontract van onbepaalde duur volgens de CAO’s van paritair comité 302.00 – horeca,
volgens het barema Cat.VII – Hulpkok. De indiensttreding is voorzien vanaf 29 augustus 2022.
In juli en augustus sluit De Roma/AMOR de deuren.

Solliciteren
Stuur uw motivatiebrief en Curriculum Vitae tegen uiterlijk 22 juni 2022 per mail naar job@deroma.be . Als
daaruit voldoende ervaring en enthousiasme blijkt, contacteren we u voor een afspraak. Voor meer
informatie over deze vacature kan je ook mailen naar danielle@deroma.be of bellen naar 0499/33 49 63.
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