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vzw Seniorenzorg Heilige Familie zoekt een 
 

Samen met onze 159 bewoners richten we een aangename en zorgzame woon- en leefomgeving in.  
We begeleiden ook de bewoners van 43 assistentiewoningen en ontvangen dagelijks een 10-tal mensen 

in het centrum voor dagverzorging.   We verwelkomen onze bewoners, families en medewerkers graag in 
ons warm NEST. We gaan voor Natuurlijk, Eigenheid, Samen en Toegewijd! 

 

medewerker keuken en cafetaria 

Jouw rol 
Als keukenmedewerker ondersteun je dagelijks de chef-kok en de hulpkoks: 

o Je helpt bij de bereiding en transport van maaltijden 
o Je zorgt voor de bereiding en bezorging van broodmaaltijden  
o Je werkt mee in het afwasgebeuren 
o Je staat mee in voor het onderhoud van de keuken 

 

Als cafetariamedewerker ben je verantwoordelijk voor de goede werking van de cafetaria: 
o ’s middags sta je in voor de bediening van de maaltijden aan onze bezoekers en medewerkers 
o In de namiddag ontvang je onze bezoekers van de cafetaria 
o Je zorgt voor catering bij vergaderingen en kleine evenementen  
o Je helpt in het reinigen en onderhoud van de cafetaria 

Competenties 
o Je bent vlot in de omgang met bewoners en families 
o Je bent een teamspeler met zin voor samenwerking, integriteit, creativiteit, klantgerichtheid en 

verantwoordelijkheidszin 
o Tijdens een druk moment weet je de koelte te bewaren en ben je flexibel 
o Ervaring in een grootkeuken of horeca is een pluspunt 
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Ons aanbod 
o Een voltijds contract van onbepaalde duur vanaf 01/09/22. 
o Verloning volgens IFIC-barema’s, extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering en vergoeding woon-werkverkeer of fietsvergoeding 
o Aantoonbare ervaring en anciënniteit wordt overgenomen  

o Vlot parkeren op de campus 
o Voordelige maaltijden in het restaurant en mogelijkheid meeneemmaaltijden 
o Kans op vorming en opleiding  

o Een goed gestructureerd inlooptraject met integratie in een sterk team  

Solliciteren 

Solliciteren kan tot 31/08/22 met motivatiebrief en curriculum vitae bij Dhr. Koen Bellers, directeur, via 
info@seniorenzorgdeerlijk.be   
Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 056/71 10 13. 

 

 


