ZORGGROEP H. HART
Budastraat 30 | 8500 Kortrijk
T. 056 321 000
www.h-hart.be

VACATURE KEUKENMEDEWERKER
WERKEN BIJ DE ZORGGROEP H. HART
Zorggroep H. Hart is een zorgbedrijf met meer dan 1.000 personeelsleden actief in de regio West- en Oost
Vlaanderen. We beschikken over een brede waaier aan dienstverlening o.a. in de ouderenzorg, kinderopvang,
gehandicaptenzorg, thuiszorg en zorg aan huis met dienstencheques.
We bieden tal van mogelijkheden voor een aantrekkelijke loopbaan in zorg en welzijn. Daarom besteden we veel
aandacht aan een gezond evenwicht tussen werk en gezin. Onze medewerkers krijgen ook tal van mogelijkheden
tot vorming en opleiding. Daarnaast bieden we een uitgebreid pakket van extralegale voordelen, waaronder
toegang tot de fitnessruimte, het kapsalon en het schoonheidsinstituut. Op de campus in Kortrijk hebben we een
eigen bistro Buda Kitchen en takeaway ALTA waar onze medewerkers gebruik kunnen van maken.
Zorggroep H. Hart heeft 3 campussen in West-Vlaanderen: Kortrijk, Roeselare en Beveren-Leie.

INHOUD VACATURE
Zorggroep H. Hart is op zoek naar een GEMOTIVEERDE GROOTKEUKENMEDEWERKER.
FUNCTIEOMSCHRIJVING








Meewerken aan de basisopdracht grootkeuken: gezonde, gevarieerde en verzorgde voeding
Voorbereiding van de dienst zoals klaarmaken van desserten, voorgerechten, groenten reinigen, ….
Hulp bij bereiding van een gevarieerde en lekkere voeding
Afwassen van materialen, toestellen en infrastructuur
Hulp bij de distributie van maaltijden aan de distributieband
Werken volgens de regels van HACCP, kwaliteit en veiligheid in de grootkeuken
Overleg met keukenverantwoordelijke, keukenchef en koks
o correct en veilig gebruiken van de verschillende toestellen
o opruimen, afwassen, onderhouden en schoonmaken van toestellen, hulpmiddelen, keuken en
bijhorende lokalen
o Instaan voor de fijne afwerking van maaltijden (ontbijt, soep, middagmalen, koekjes en
avondmalen, ….)

WERKREGIME


Deeltijdse tewerkstelling



Onmiddellijke indiensttreding

PROFIEL
We zoeken en gemotiveerde collega die instaat voor de maaltijddistributie, de afwas en het keukenonderhoud.
Een vlotte en zelfstandige werkkracht die collegiaal ingesteld is.
MEER INFORMATIE
Solliciteren kan via e-mail naar vacature@h-hart.be.
Meer informatie:
T 056/321.095 (Frederic Liagre – verantwoordelijke planning grootkeuken)

