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Vacature: kok voor Grand Café / Uno Due / La Cantine 

STAY@STAYEN in Sint-Truiden 

Functieomschrijving 

Stayen zoekt gepassioneerde koks! 

Hou je ervan om lekkere, mooie gerechten in mekaar te boksen en een lach op de gasten hun gezicht te 

toveren? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 

Wij zijn op zoek naar koks voor onze horecazaken op de site Stayen, het multifunctionele voetbalstadion 

Stayen, de thuisbasis van eersteklasser STVV, aan de poort van Haspengouw in het groene Sint-Truiden. 

Stayen baadt verschillende horeca-zaken uit waaronder het hotel (met 102 gastenkamers), 3 restaurants: 

Grand Café, Uno Due & La Cantine en 1 café “Café du Soleil”. Er is dus een nauwe samenwerking tussen 

de verschillende zaken, vandaar ook de zoektocht naar een kok die zich zowel thuisvoelt in een brasserie 

keuken als in een mediterraanse keuken. 

 

Profiel 

Ben jij onze nieuwe collega en beschik je over het volgende?  

• Je bent opgeleid tot kok, je kan zowel koude als warme keuken; 

• Je hebt een verzorgd voorkomen én spreekt vlot Nederlands; 

• Je bent flexibel, weekend en avondwerk is geen probleem; 

• Je bent positief ingesteld, communicatief vaardig en een echte teamplayer; 
 

Aanbod 

• Een marktconform loon en maaltijdcheques ; 

• Een voltijdse job; 

• Een gevarieerde job binnen een dynamische organisatie; 

• Je komt terecht in een hecht team met gepassioneerde collega’s! 

 
Interesse in deze job? Stuur je cv en sollicitatiebrief ten laatste op 30 oktober 2020 naar 
inge.vandenborne@stayen.com. Na een eerste selectie worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor 
een gesprek.   
 

Plaats tewerkstelling 

STAYEN te Sint-Truiden, Tiensesteenweg 168 Blok C 204 

Stayen ligt op 20 minuten lopen van het centrum van Sint-Truiden, de Grote Markt. Het treinstation van 
Sint-Truiden is 10 minuutjes stappen en de stad Hasselt 15 minuutjes met de auto. 
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