Keukenmedewerk(st)er
Bedrijfsdetails
Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle wordt beschouwd als toonaangevend in de streek. Door onze
menselijke benadering, de transparante, respectvolle aanpak en onze professionele uitrusting staan we garant voor
een professionele zorgverlening.
Daarnaast plaatsen we deze zorgverlening centraal in onze missie die we als volgt samenvatten: ‘GIDSEN DOOR
ZORG’.
Om deze missie te volbrengen en ons huidig team te versterken zoeken wij KEUKENMEDEWERK(ST)ERS

Functie
Wij zoeken keukenmedewerk(st)ers die instaan voor verschillende taken:
Ondersteunende taken bij de voorbereiding van de maaltijden
Portionering van de patiëntenmaaltijden
Onderhoud van de keuken conform de HACCP regelgeving
Afwas
Verwerken van de leveringen etc.

Kortom, een zeer afwisselende en boeiende functie !

Profiel
Je bent gemotiveerd om bij te leren ;
Je kan goed in teamverband werken ;
Je hebt een verzorgd voorkomen en hecht veel belang aan persoonlijke hygiëne ;
Ervaring in een grootkeuken beschouwen wij als een pluspunt ;
Je bent fysiek sterk : je werkt in een warme, vochtige omgeving en kan zwaar werk aan ;
Je bent bereid te werken tussen 07u00 (ten vroegste) en 16u30 (ten laatste) ;
Je kan 1 volledig weekend op 2 werken (alsook op feestdagen volgens beurtrol).

Taal
Je spreekt en begrijpt zeer goed Nederlands.

Aanbod
Wij bieden een contract aan van bepaalde duur met optie vast.
Wij zijn op zoek naar voltijdse of deeltijdse (gemiddeld 30u per week) keukenmedewerk(st)ers.
De werkuren liggen tussen 07u00 en 16u30. Je werkt 1 weekend op 2 (zaterdag en zondag tss
07u00 - 16u00).
Jouw salaris wordt aangevuld met een pakket aan extra legale voordelen zoals : 25 dagen vakantie (te proratiseren ifv
uurregeling), ruime interne en externe bijscholingsmogelijkheden, vooraf geplande en gerespecteerde uurroosters,
groepsverzekering, bedrijfsrestaurant, gratis parking, vlotte bereikbaarheid van ons ziekenhuis met de wagen en het
openbaar vervoer en tal van andere voordelen en kortingen.
Je zal werken binnen een dynamische en inspirerende omgeving met een eigentijdse infrastructuur en up-to-date
uitrusting.

Locatie:
1500 Halle
Algemeen Ziekenhuis SINT-MARIA HALLE
Ziekenhuislaan 100
1500 HALLE
België
Tel:
02 363 63 16

Url:
www.sintmaria.be
Deel deze vacature:

 



  

Interesse?
Voor meer informatie:
Bel ISABEL ALAERT
op het nummer: 02 363 61 99

