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MeeGaan vzw is een leer- en 

tewerkstellingsproject en richt zich 

tot personen die (nog) niet of niet 

meer aan de slag kunnen op de 

reguliere arbeidsmarkt.  

 

 

 

 

VACATURE 
 

Teneinde de productie te verhogen is Meegaan is op zoek naar een 

BANKETBAKKERSGAST 

TAAKOMSCHRIJVING –  BEVOEGDHEDEN - VAARDIGHEDEN 

Van de banketbakkersgast wordt verwacht dat hij volgende taken zal vervullen: 

• Ingrediënten afwegen 
• Bladerdeeg maken 
• Frangipanes, carré confituur en appelflappen maken 
• Cakes maken 
• Koekjes maken 
• Afbakken 
• Opkuis  

Hij zal hiervoor in staat zijn om zelfstandig te plannen en een uitvoerende bevoegdheid 
opnemen. 

Om deze taken tot een goed einde te brengen zal de bakkersgast volgende vaardigheden 
moeten hebben of ontwikkelen: 

• Technische bakvaardigheden 
• Leergierig 
• Interesse voor het werkveld 
• (op termijn) zelfstandig kunnen werken 
• Bestand zijn tegen stressvolle momenten 
• Planmatig tewerk gaan 
• Snelheid van uitvoering 

OPLEIDING EN ERVARING 

De kandidaten hebben bij voorkeur een bakkersopleiding, of hebben stages gelopen, of 
hebben de kennis vergaard door zelfstudie. 

We vragen geen bepaalde ervaring maar wel interesse in het vak en leervaardigheid 
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ARBEIDSVOORWAARDEN 

De banketbakkersgast krijgt een contract voor onbepaalde duur en wordt volgens de 
geldende barema’s betaald. Hij krijgt daarbovenop vervoersonkosten. 

Er is de mogelijkheid om eerst een stage te doen, ter kennismaking, om van de sfeer en 
de werkomstandigheden te proeven en om een opleiding te genieten teneinde de 
technische vaardigheden die specifiek zijn voor onze productie aan te leren. 

WERKUREN 

De werkuren zijn bespreekbaar, maar we gaan uit van 1 à 2 dagen in de week.  

CULTUUR EN WERKPLEK 

Je komt terecht bij een groep buitengewone mensen. Als bakkersgast ben je vooral 
betrokken bij het productieproces. Je krijgt hiervoor hulp van onze bijzondere 
medewerkers. We helpen elkaar groeien, onze talenten ontwikkelen en vooral heel 
lekkere gebakjes maken. 

We beschikken over een bakkersatelier, een winkel, een eetruimte en vestiaire. 

We zijn niet ver gelegen van het station van Edingen. Er is een ruime parking. 

SOLLICITATIES 

U kan solliciteren door te surfen naar www.meegaan.be/vacatures of mail naar 
adinda@meegaan.be.  
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