
Bio-Planet: 

Kandidaat-chef-beenhouwer (m/v) voor de regio’s Antwerpen/Limburg; 

Oost-West-Vlaanderen; Brussel/Vlaams-Brabant 

Als kandidaat-chef-beenhouwer stap je in een leertraject van een jaar. In dat traject krijg je stap 

voor stap meer verantwoordelijkheid in de beenhouwerij. Je maakt  planningen, staat in voor de 

praktische opvolging enzovoort. Je hebt ook je inbreng bij het tot stand komen van afspraken en 
beslissingen in de beenhouwerij. 

Al doende leer je onze werkafspraken, onze organisatie en de firmawaarden kennen. Je leert 

volgens de kwaliteitsnormen van Bio-Planet werken. En je komt zo veel mogelijk tegemoet aan 

de wensen van de klanten. Na verloop van tijd ga je de medewerkers mee be geleiden, coachen 
en opvolgen. Je werkt dus naar de functie van chef-beenhouwer toe. 

Als chef-beenhouwer draag je de eindverantwoordelijkheid over je beenhouwerij. Je maakt van 

je beenhouwerij een echte Bio-Planet-beenhouwerij, waar kwaliteit en zorg voor klanten en 

producten centraal staan. Je coacht  je ploeg beenhouwers en verkopers (een team tot 10 

mensen) en nieuwe medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het zakencijfer, de 

productiviteit en loonkost. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de toepassing van de 

werkmethodes en -instructies, de recepturen en de normen op het vlak van hygiëne en 
veiligheid. 

Je bent het aanspreekpunt voor zowel de medewerkers als de klanten. 

Profiel 

 Je bent commercieel en klantvriendelijk ingesteld 

 Je hebt ervaring in organiseren 

 Je hebt ervaring in leidinggeven 

 Je hebt ervaring als kok of beenhouwer 

 Je werkt efficiënt en zelfstandig 

 Je hebt verantwoordelijkheidszin 

 Je bent flexibel qua takenpakket en uurrooster, avond- en weekendwerk schrikt je niet 

af 

 Je communiceert vlot 

 Je bent een teamplayer 

 Je bent stressbestendig 

 Je hebt een goede fysieke conditie 

 Je hebt voeling met verswaren 

Wij bieden 

 Een bediendecontract van onbepaalde duur 

 Een gevarieerde job met veel contacten 

 Werkzekerheid in een stabiel en groeiend bedrijf 



 Reële doorgroeimogelijkheden 

 Ruimte voor initiatief en respect voor je eigenheid 

 Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende extralegale voordelen 

Bekijk de vacature voor uw regio:  

Regio Antwerpen/Limburg: https://jobs.colruytgroup.com/nl/vacatures/gedreven-peoplecoach-
met-passie-voor-vlees-en-verse-producten-bio-planet-regio-antwerpen-limburg/ 

Regio Oost- en West-Vlaanderen: https://jobs.colruytgroup.com/nl/vacatures/gedreven-

peoplecoach-met-passie-voor-vlees-en-verse-producten-bio-planet-oost-en-west-vlaanderen/ 

Regio Brussel/Vlaams Brabant: https://jobs.colruytgroup.com/nl/vacatures/gedreven-

peoplecoach-met-passie-voor-vlees-en-verse-producten-bio-planet-regio-brussel-vlaams-
brabant/ 
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