
Voor onze 
restaurants zijn 
wij op zoek naar 

keukenmedewerkers

Wat zijn  
jouw taken

• Je opent de keuken.  
Hiervoor zet je alles klaar 
zodat de shift vlot verloopt.

• Je zorgt dat er voldoende 
voorbereidingen gedaan zijn.

• Je staat in voor de 
bereiding van de burgers 
en de sidedishes.

• Je kuist de keuken 
op na de shift.

• HACCP regels hanteren.

• Maken van de bestellingen.

Wat wij van jou  
verwachten

• Je hebt een positieve 
ingesteldheid.

• Je kan goed in een team 
werken maar je kan evengoed 
zelfstandig werken.

• Je bent stipt en hebt een 
verzorgd voorkomen.

• Je werkt met voedingswaren 
dus hygiëne is zeer belangrijk.

• Je bent flexibel, weekendwerk 
schrikt je niet af.

• Je bent stressbestendig. 
In de drukke momenten 
bewaar je het overzicht.

Wat bieden 
wij jou

• Je komt terecht in een 
jong en tof team.

• Aangezien we een bedrijf 
in volle groei zijn krijg je de 
kans om samen met ons te 
groeien. Wanneer er nieuwe 
vacatures of functies in het 
bedrijf komen krijg je de 
kans om deze in te vullen.

• Via een bonussysteem 
maak je kans op prijzen 
(de volledige uitleg krijg je 
wanneer je start met werken).

• Je werkt in een 
originele, toffe zaak.

• Na elke shift kan je 
genieten van de beste 
hamburgers van het land!

Wie zijn wij
Wij zijn Jilles Bier en burgers. Sinds 2010 
serveren wij gourmet en vegan burgers puur 
van smaak en heerlijk anders. Biersommelier 
Sofie Vanrafelghem koppelde elke burger 
op het menu aan een uniek Belgisch bier. 
Onze gasten kunnen ook genieten van 
ons ambachtelijk huisbier Rostekop.

Momenteel kan je ons al vinden in Brugge, 
Brussel, Gent, Oostende en Kortrijk en 
zijn we in volle expansie. Om die verdere 
groei te ondersteunen zijn wij op zoek 
naar een burgerliefhebber die ons team 
in de keuken wil komen versterken.


