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Dienstverantwoordelijke keuken (M/V) (IZEGEM)  
 
Sint Jozefskliniek Izegem is een regionaal ziekenhuis met 271 erkende bedden. Professionele, 
toegankelijke, vlotte en kwaliteitsvolle zorg voor patiënten binnen onze regio is onze missie.  

Als ziekenhuis willen wij gezonde, gevarieerde, kwaliteitsvolle en smakelijke voeding aanbieden aan onze 
patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit alles op een maatschappelijk en financieel verantwoorde 
manier.  

 
Functieomschrijving: 

- Je stuurt de medewerkers van keuken, cafetaria en maaltijdbevraging aan en realiseert een 
efficiënte en effectieve dienstverlening 

- Je garandeert kwaliteitsvolle maaltijden binnen het voorziene budgettaire kader 
- Je optimaliseert de volledige keten van bestelling en voorraadbeheer over bereiding en distributie 

tot afwas en afvalverwijdering 
- Je participeert aan beleidsvoorbereidend werk, zoals het opmaken van een investeringsbegroting 

voor de eigen dienst 
- Je bent intern en extern het aanspreekpunt wat betreft voeding 

 
Wat verwachten wij: 

- je bent in het bezit van minimaal een diploma grootkeukenkok  
- je hebt een ruime kennis van HACCP  
- je hebt een ruime kennis van voedingswaren, bereidingen en keukenapparatuur 
- leidinggevende ervaring in een grootkeuken is een must, ervaring in de ziekenhuissectors een plus 
- je bent een teamspeler, een coach, maar toch kan je je individueel uit de slag trekken  
- je bent gedreven, neemt initiatief, hebt een duidelijke visie en werkt planmatig 

 
Wat bieden wij: 

- wij bieden u een contract van onbepaalde duur  
- een verloning volgens de ziekenhuisbarema's 
- een gratis hospitalisatieverzekering 
- een boeiende werkomgeving 

Vergoeding : Maandloon 
Tijdsregeling : Dag – Voltijds 

 

Solliciteren: 

ST JOZEFSKLINIEK  
OMMEGANGSSTRAAT 7 
8870 IZEGEM  
Schriftelijk met cv t.a.v. mevr. Sarah Degryse 
of via e-mail naar sarah.degryse@sjki.be 
 
Vacaturedatum: 15/02/2018 
Bij interesse uw motivatiebrief + C.V. richten naar bovenstaand adres voor 01/04/2018 


