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WOON- EN ZORGCENTRUM   

SINT-BERNARDUS 

in Assenede-Bassevelde 

WZC Sint-Bernardus (www.wzcsintbernardus.be) is een uniek, kleinschalig woonzorgconcept. 

De bewoner leeft in kleine, huiselijke leefgroepen van acht personen.  Ons WZC biedt diverse 

zorg aan met o.a. residentiële zorg (96 bedden), een dagcentrum, serviceflats en ergotherapie 

aan huis.  

Onze voedingsdienst werkt in warme lijn en staat in voor de maaltijden van onze residenten, 

maaltijden aan huis, lager school, sociaal restaurant …. En dit in totaal voor gemiddeld 210 

warme maaltijden per dag met een keuzemenu voor residenten en gebruikers van het sociaal 

restaurant.  

Ben je op zoek naar een boeiende werkplek ?  

Neem dan contact op want wij zijn op zoek naar  

Keukenhulp (m/v) 
Contract onbepaalde duur -  19/38  

 

Functie 
- Assisteert de keukenbrigade bij het voorbereiden, bereiden en portioneren van de 

gerechten.  

- Staat in voor afwas, orde en netheid in de voedingsdienst, volgens de vooropgestelde 

H.A.C.C.P-systeem.  

- Werkt met chemische producten om de reinigingsopdrachten te kunnen uitvoeren. 

- Doet krachtinspanningen bij het tillen en verplaatsen van materialen en grondstoffen, 

soms bedienen van schoonmaak-/ keukenapparatuur en duwen van transport- en 

voedingswagens. 

- Kan lopend en staand werken, soms in gedwongen houding en bij grote 

temperatuurverschillen (diepvriescel, koelkast, fornuis). 

- Deelnemen aan overlegmomenten en meewerken aan besluitvormingen. 

- Streeft naar een verzorgde afwerking van vooropgestelde taken en heeft aandacht voor 
details, orde en efficiëntie en dit met aandacht voor de veiligheidsnormen. 
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Profiel 
- Op een respectvolle, correcte en collegiale manier zich integreren en  functioneren in 

een omgeving met zowel collega's, fysiek en/of mentaal zwakke bewoners, alsook met 
derden. 

- Actief meewerken aan een goede communicatie. 
- Voldoende inzet tonen, zin voor initiatief en heeft een kritisch-constructieve houding. 
- Zich loyaal opstellen tegenover de voorziening, de collega’s en de bewoners. 
- Kan binnen een hiërarchische structuur goed functioneren. 
- Kan zich flexibel opstellen en het nodige initiatief en zelfstandigheid aan de dag leggen 

om in te spelen op onverwachte gebeurtenissen. 
- Respecteren van vertrouwelijkheid en privacy, in het bijzonder het medisch 

beroepsgeheim 
- Is bereid opleiding te volgen. 
- Signaleert storingen, defecten en fouten. 

 
 

Kennis en vaardigheden 
- Voldoende kennis hebben van materialen, producten en nieuwe technieken. 
- Accuraat en productief zijn. 
- Voldoende improvisatievermogen & creativiteit hebben. 
- Stressbestendig zijn en prioriteiten kunnen leggen. 
- Goed smaken en geuren kunnen onderscheiden. 

 

Aanbod  

- 1 weekend op 3 werken  

- voordelig restaurant-tarief  

- maaltijdcheques 

- verloning volgens sectorale barema’s 

 

Interesse of vragen  

Neem dan contact op met Bart Cloet, verantwoordelijke  voeding : 09/323 92 27 of 

bart.cloet@wzcsintbernardus.be 

 

Solliciteren  

Stuur uw sollicitatie met cv naar Guy Claeys – algemeen directeur of mail 

guy.claeys@wzcsintbernardus.be 

 

Plaats tewerkstelling 
WZC Sint-Bernardus 

Assenedestraat 18 

9968 Bassevelde 


