Contacteer Renaat Vermeersch: 0475/618058
Op zoek naar een leuke bijverdienste?
Ben je vlot in de omgang ?
Ben je stressbestendig en kun je hard werken?
Neem dan contact op met ons.
Hierna volgen meer specifieke voorwaarden.
Voorwaarden voor tewerkstelling in het katelijnenhof.
De vacatures staan open voor mannen en vrouwen. Overal waar werknemer staat, mag dit
door werkneemster vervangen worden.
Er zijn 2 basisvoorwaarden:
1) De werknemer is minstens 15 jaar. (Reeds verjaard!) Oudere werknemers zijn zeker ook
welkom.
2) De werknemer moet bereid zijn om te werken op de feestdagen zoals oudejaarsavond en
kerstdag.
Verder wijzen we u nog op volgende punten:
Zaalpersoneel:
 De kledij is: zwarte broek voor de jongens, de meisjes kiezen tussen zwarte broek of
zwarte rok.
 Zwarte klassieke schoenen.
 Een wit hemd of witte blouse
 De jongens dragen ook een zwarte strik.

Keukenpersoneel:
 Verzorgde nette kledij die tegen een stootje kan.
 Wij bezorgen u een aangepaste schort.

Uurrooster
 Het uurrooster wordt steeds bij benadering vastgelegd voor een periode van ongeveer
3 tot 6 maanden. Natuurlijk onder voorbehoud. Vrije dagen kunnen steeds
aangevraagd worden. Meestal is dat geen probleem tenzij in de eindejaarsperiode
zoals reeds hoger vermeld.
Ervaring
 Ervaring is niet doorslaggevend maar wel een pluspunt. Wij vinden inzet, beleefde
attitude, de wil om het te leren en motivatie echter belangrijker dan ervaring.

Loon
 Het loon wordt berekend overeenkomstig de wettelijke barema’s ons meegedeeld door
ons interim kantoor.
 Het nettobedrag is uiteraard afhankelijk van een aantal factoren als de samenstelling
van het gezin, de leeftijd van de betrokkene enz.. Meer info hieromtrent kunt u
bekomen in een persoonlijk gesprek.

Betaling
 De betaling geschiedt door storting op uw rekeningnummer. Meestal binnen de week
na de prestatie.

Andere specificaties
 Wij stellen uitsluitend personeel tewerk als extra.
 Wij stellen uitsluitend personeel op een legale manier tewerk. Indien u zich in deze
methode niet kunt vinden, gelieve u te onthouden van sollicitatie.

Nog vragen? Zin om erbij te komen?
Aarzel niet om ons te contacteren.
Renaat Vermeersch.
0475/618058

