
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 
 
Full- of parttime souschef  
 
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 
 
Je bent de steun en toeverlaat voor onze chef-kok. Je bereidt in de eerste plaats samen met haar of 
hem de vaste gerechten en suggesties, maar runt de keuken ook alleen als dit nodig is, inclusief taken 
zoals voorraadcontrole, het plaatsen van bestellingen en het waken over orde, hygiëne en netheid. Je 
brengt bovendien nieuwe ideeën aan voor de eetcafékaart en de cateringformules. 
 
Jouw profiel 
 

• Uit jouw potten en pannen komen de lekkerste gerechtjes. 
• Je hebt een relevant diploma of hebt de nodige ervaring in de keuken. 
• Je hebt voeling met zowel de catering- als de brasseriekeuken. 
• Je werkt nauwgezet en volgens gemaakte afspraken. 
• Je bent leergierig en durft ook met creatieve voorstellen te komen. 
• Je schakelt je perfect in ons team in, maar werkt ook zelfstandig. 
• Je werkt flexibel part- of fulltime met een beurtrol voor de weekends. 

Wij bieden je: 
 

• Een gevarieerde job waarin je al je culinaire vaardigheden kwijt kan. 
• Een vast contract met een aantrekkelijke verloning. 
• De kans om in een nieuw team mee te schrijven aan ons succesrecept. 

 
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/

