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Culinair

Medewerker bakkerij

in samenwerking met

Culinair

Medewerker bakkerij
Wil je graag als medewerker bakker aan de slag? Wij bieden je een opleiding
Medewerker bakkerij die 3 maanden duurt. Je leert alle deegsoorten kennen,
bewerken en bakken. Je leert een werkplan maken en een oven organiseren.
In deze opleidingsperiode ga je de eerste 4 weken gedurende 5 dagen naar
Qrios campus Sint-Martinus. Vanaf de 5de lesweek ga je 3 dagen per week naar
een werkplek waar je echt kennis maakt met de praktijk. Dit kan zowel in een
ambachtelijke bakkerij als in een (semi-) professionele bakkerij zijn. Elke maandag
en dinsdag wordt er les gegeven in school zodat je over voldoende kennis en
vaardigheden beschikt die je extra kan inoefenen op de werkplek.
Je wordt begeleid in je zoektocht naar een job in deze sector.

Inhoud
•

je leert steeds onder begeleiding
broden en harde luxe, zachte luxe,
taarten op basis van gistdegen,
gerezen bladerdeeg, bladerdeeg,
beslagen, vet-en kookdegen
bereiden, verwerken, bakken,
afwerken, bewaren en verpakken

•
•

Er is een bijzondere aandacht voor
hygiene en voedselveiligheid
Je wordt ondergedompeld in een
rekenlab en krijgt daarnaast
attitude- en sollicitatietraining.

Praktisch
Startdatum

Meer info

ma 22 jan 2018

Schrijf je in voor de infosessie met
aansluitend een screening die zal
doorgaan op:
maandag 04 dec 2017 om 9u
bij VDAB, Leuvensesteenweg 72, 3290 Diest.
donderdag 07 dec 2017 om 9u
bij VDAB, Boomkesstraat 221, 3500 Hasselt.

Opleidingsplaats:
Qrios campus Sint-Martinus
Oude Tramweg 5 te Herk-de-Stad
en één of meerdere werkplekken.

Stuur een mailtje naar:
Sanne Derkx lim02@vdab.be +32(0)11 27 86 59 of +32 (0)478 63 60 92.
Vermeld je naam en rijksregisternummer en de opleiding waarvoor je je inschrijft. Je kan
je ook online inschrijven via vdab.be/opleidingen trefwoord medewerker bakkerij
of opleidingscode 575800. Een week voordien word je uitgenodigd per mail of per brief.
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