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Medewerker keuken (M/V)  
 
Ons bedrijf 
 
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. Samen met 
de ziekenhuizen van Kortrijk, Deinze, Waregem, Zottegem, Ronse en Maria Middelares in Gent vormen 
wij het ziekenhuisnetwerk E17. 

Als ziekenhuis willen wij gezonde, gevarieerde, kwaliteitsvolle en smakelijke voeding aanbieden aan onze 
patiënten, medewerkers en bezoekers.  

 
 
Functieomschrijving 
 
Samen met uw collega´s staat u in voor de voorbereiding van de maaltijden voor patiënten, personeel en 
bezoekers. U helpt mee in de warme en koude keuken. U bent daarbij onder andere verantwoordelijk 
voor het klaarzetten van het materiaal en de ingrediënten, het beleggen van broodjes. Daarnaast staat u 
in voor het portioneren en verdelen van de maaltijden. U staat in voor de afwas van het keukenmateriaal 
en het dagelijks en periodiek onderhoud van de keuken. U bent verantwoordelijk voor het correct opslaan 
van voedingswaren en goederen. Het correct toepassen van de hygiëneregels is uiteraard van zeer groot 
belang. 
 
 
Wat verwachten wij: 

˗ Een opleiding en/of ervaring in een grootkeuken is een pluspunt 
˗ U bent sterk gemotiveerd en flexibel ingesteld 
˗ U kunt goed samenwerken in een team en kunt verantwoordelijkheid opnemen 
˗ U hebt oog voor kwaliteit en houdt zich aan regels en afspraken 
˗ Een variabel uurrooster en weekendwerk vormen geen probleem voor u 
˗ U bent op korte termijn beschikbaar 

 
Wat bieden wij: 

˗ Een gevarieerde functie 
˗ Een contract bepaalde duur voor 4 maanden met een jobtime van 80% 
˗ Een marktconform salaris aangevuld met toeslagen voor onregelmatige prestaties 
˗ Een aantal (extralegale) voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering, gratis parking en 

vlotte bereikbaarheid  
˗ Warme maaltijd aan personeelstarief in ons personeelsrestaurant 

 
 

Geïnteresseerd?  

Bezorg ons uw cv en gemotiveerd schrijven via kathleen.weedaege@sjki.be voor  22 september 19. 

Meer informatie over de inhoud van de vacante functie kunt u verkrijgen bij Kathleen Weedaege, 
dienstverantwoordelijke keuken, op het telefoonnummer 051 33 40 65. 
 
Vacaturedatum: 3/9/19 
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