
Schrijf jij binnenkort mee aan het succesrecept voor Hippodroom? 
Voor ons eetcafé in opbouw bij QC Stables in de Beeldstraat 15, Sint-
Niklaas zijn we op zoek naar een 
 
Chef-kok met ondernemerstalent 
 
Binnen enkele maanden willen we er staan: Hippodroom wordt een 
sfeervol en kwalitatief eetcafé, met een kleine kaart, maar met veel 
karakter! Een kindvriendelijk etablissement waar we zowel 
klassiekers als verrassende en trendy gerechten serveren. Dit 
combineren we met een polyvalente en professioneel gerunde 
eventlocatie voor zowel bedrijven als particulieren met creatieve 
catering naar het budget van de klant.  

 
Om dit mogelijk te maken, hebben we onze bestaande infrastructuur in QC Stables uitgebreid van 50 
naar 150 couverts, vernieuwen we de keuken en investeren in de inrichting van onze eventzalen. 
Kortom: een ambitieus groeiverhaal dat op stevige fundamenten rust, en waarvoor we nu ons team 
willen versterken met mensen met visie, vakkennis en drive. 
 
 
Jobomschrijving 
 
Als chef-kok doe je veel meer dan enkel in de potten roeren. We bieden je de kans om mee aan de 
wieg te staan van ons concept, de inrichting van de keuken te bepalen, menu’s samen te stellen, 
prijzen te bepalen, budgetten te bewaken, de lijnen voor cateringformules uit te zetten,…  
 
Uiteraard sta je ook dagelijks in de keuken voor de bereiding van de vaste gerechten en suggesties, je 
plaatst en volgt bestellingen op, houdt de voorraad in de gaten, en waakt over de orde, netheid en 
hygiëne in je keuken. Bij deze taken krijg je de ondersteuning van een fulltime of twee parttime sous-
chefs. 
 
 
Jouw profiel 
 

• Je bent een gediplomeerd chef-kok met ervaring en een grote dosis ondernemingszin. 
• Je hebt voeling met zowel de catering- als de brasseriekeuken. 
• Je stelt, zoveel mogelijk met dagverse producten, een aantrekkelijke en gevarieerde kaart 

samen. 
• Je kent je producten en weet de beste leveranciers te vinden. Je beheerst je klassiekers, 

maar komt ook creatief uit de hoek binnen de prijsgrenzen van de eetcafé- of eventklanten. 
• Je doet nooit toegevingen op vlak van kwaliteit. 
• Je werkt gestructureerd en georganiseerd. Je bent communicatief en verdeelt de taken in de 

keuken met je sous-chef(s), die je coacht om zo zelfstandig mogelijk te werken. 
• Je werkt nauw samen met de hospitality & event manager. 
• Je werkt flexibel fulltime met een beurtrol voor de weekends. 

 
 
Wij bieden je: 
 

• Een veelzijdige job waarin je al je culinaire creativiteit en ondernemingszin kwijt kan. 



• Een vast contract met een aantrekkelijke verloning. Op termijn is de stap tot actief vennoot 
in het horeca- en eventconcept mogelijk. 

• Een unieke kans om met je visie en ideeën mee vorm te geven aan ons nieuwe concept. 
 
Interesse? 
 
Stuur je motivatiebrief met cv en foto t.a.v. de zaakvoerder, dhr. Patrick D’Eer via e-mail, 
patrick.deer@modemakers.be, of per post naar Kapelanielaan 17, 9140 Temse. 
 
QC Stables – Manege, events, sport horses – Beeldstraat 15, 9100 Sint-Niklaas – www.qcstables.com 
 
Wij werken niet samen met uitzendkantoren of selectiebureaus bij het invullen van onze vacatures. 

http://www.qcstables.com/

