Functiefiche Keukenchef
FUNCTIE
Keukenchef zijn op BIZONkamp houdt meer in dan in potjes roeren. Dikwijls is het hard doorwerken,
plannen, coachen, coördineren en rekenen.
Als Keukenchef sta je dan ook in voor:
 Budgetvriendelijke voedingsaankopen
 Kwalitatieve maaltijden op kamp
 Hygiëne in het kamphuis/ op het kampterrein
 Een goede coaching van de keukenpieten
 Pedagogische en algemene praktische ondersteuning
Dit houdt in dat je deze verantwoordelijkheden zelfstandig uitvoert en hierover verslag uitbrengt naar de
kamp- en hoofdleiding. Het spreekt voor zich dat de kamp- en hoofdleiding je met raad en daad zullen
bijstaan bij het dragen van deze verantwoordelijkheden.
Je kan je niet inschrijven voor Keukenchef. Als je dit wil doen, schrijf je dan in voor keukenpiet. De Kampen Hoofdleiding stelt een keukenpiet aan tot Keukenchef.

TAKEN


Budgetvriendelijke aankopen
o Gebruik het Bizon kookboek
o Boodschappenlijstje (laten) opstellen
o Hoeveelheden correct inschatten
o Creatief zijn met restjes



Kwalitatieve maaltijden op kamp
o Gezond koken
o Op tijd koken
o Voedsel op een correcte en veilige manier bewaren (niet makkelijk op de weide!)
o Bizonkookboek aanvullen



Hygiëne coördinerende functie
o Hygiëne in de keuken en de afwas
o Sanitair onderhouden
o Coördinatie van de orde en netheid in het kamphuis, kampweide
o Afval beheer (glas, pmd, gft, karton, papier, voedselput, e.d.)
o Veiligheid hoog in het vaandel dragen in de keuken



Coaching van de keukenpieten
o Periodieke evaluatie van keukenpieten (ev. Samen met kampleider)
o Bewaken van een evenwichtige/eerlijke taakverdeling
o Sfeerbeheer
o Stimuleer initiatief en creativiteit van keukenpieten
o Bemiddelen bij problemen in het keukenteam



Algemene praktische ondersteuning
o Watervoorziening (op weide)
o Chauffeur voor activiteiten
o Participatie aan de waak
o Organisatie van voedselverdeling en –bedeling voor twee- of driedaagses
o …

COMPETENTIES








Flexibel
Leidinggevend
Motiverend
Stipt
Innovatief
Kruidvaardig
Organisatorisch sterk

ONZE VERWACHTINGEN










Handelen in het kader van het kampbelang
Samenwerken en ondersteunen van de medicatieverantwoordelijke en de econoom
Loyaal zijn met kamp- en hoofdleiding
Ondersteunend zijn naar monitoren (voornamelijk praktisch)
Kunnen rijden met busje
Inspringen bij activiteiten
Zorgen voor een goede kamp/keukensfeer
Vlotte communicatie
Ervaring met koken voor grote groepen

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN






Aandacht, liefde en affectie
Feedback
Ondersteuning
Overleg
Vlotte communicatie

