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CJT Verblijfcentra maakt deel uit van Centrum voor Jeugdtoerisme vzw, net zoals 

CJT Ondersteuning en CJT Boekingscentrale. CJT vzw heeft de ambitie om 

meerdaagse verblijven door jeugdgroepen in de beste omstandigheden te laten 

plaatsvinden. Onze verblijfcentra zijn geschikt voor bos- of zeeklassen, 

schoolwerkweken, bezinnings- of studiedagen. Ook jeugd- en andere verenigingen of 

vriendengroepen vinden er een geschikte plek voor hun jeugdkamp, weekend of 

cursus. De groepen komen voornamelijk uit Vlaanderen, maar ook Waalse, 

Nederlandse en andere internationale groepen vinden de weg naar CJT 

Verblijfcentra. 

Midwester in Sint-Idesbald (Koksijde), één van de negen domeinen uitgebaat door 

CJT Verblijfcentra is voor indiensttreding vanaf juni 2021 op zoek naar een 

keuken- en poetsmedewerker 

Je werkuren en je taken 

 19u/week in een variabel uurrooster, afwisselend dagshift en 

avondshift 

 Gemiddeld 1 weekend per maand werken 

Je takenpakket is afwisselend verspreid over twee domeinen: 

Keukenwerk 

 Maaltijden voor de verblijvende groepen bereiden en serveren 

 Afruimen en afwassen 

 Keuken poetsen en onderhouden 

 Opvolgen HACCP normen 

Poetswerk 

 Dagelijks onderhoud van sanitair 

 Grondige schoonmaak van kamers, sanitair en zalen na het 

vertrek van een groep 

 Algemeen net houden van het gebouw 

 Controle van het gebouw wanneer er niemand is 

Wat wordt er nog van jou verwacht? 

 Vriendelijk: een goeiedag en een smile voor klanten en collega’s. 

 Behulpzaam en flexibel: als klanten of collega’s je iets vragen, help 

je waar je kan. 

 Betrouwbaar: We kunnen op je rekenen, je komt de gemaakte 

afspraken na. 

 Communicatief: je bent vlot in de omgang, verzorgd en je spreekt 

duidelijk en beleefd. 

 Zelfstandig: je deinst er niet voor terug alleen te werken eens je van 

ons hebt geleerd wat van je verwacht wordt. 



 

 Teamspirit is je tweede natuur: je laat je motiveren door de visie dat 

we samen - ook al is het vaak alleen - als team werken aan het 

eindresultaat. 

 Hygiëne is uiterst belangrijk, zowel in de keuken als bij het poetsen. 

Het geeft je voldoening om het gebouw proper achter te laten. 

 Je ondersteunt de waarden van onze organisatie: samen, sociaal, 

open, duurzaam en avontuurlijk. 

 Zeer vlotte kennis van het Nederlands (mondeling) + kennis Frans 

(mondeling) 

Wat bieden we je? 

 Een contract van (on)bepaalde duur voor 19u/week met een 

verloning volgens barema’s horeca aangevuld met een 

hospitalisatieverzekering. 

 Werken voor een correcte, waarden-gedreven overkoepelende 

organisatie (CJT vzw) in een klein en gemotiveerd team (4 directe 

collega’s en een centrumverantwoordelijke) in een kleinschalig, 

gezellig vakantiecentrum (Midwester). 

Interesse?  

Meer informatie krijgen of solliciteren kan bij Katrien Beddeleem, 

centrumverantwoordelijke Midwester.  

Via mail midwester@cjt.be of bel 058 51 92 22. 

Meer info: www.midwester.be  
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