
Keukenmedewerker - afwas  
100% 
Home Vijvens, Kruisem (Huise) 

VZW Vijvens is reeds 30 jaar actief in de ouderenzorg.  

Vanuit onze christelijke waarden en met respect voor de eigenheid van elke 
mens bieden wij, samen met onze geëngageerde personeelsleden en 
vrijwilligers, aan 220 bewoners een warme thuis. 

Onze vzw bestaat uit 4 voorzieningen gelegen in de gemeente Kruisem: het 
WZC Home Sint-Petrus, het WZC Home Vijvens, het DVC De Marolle en de 
GAW Residentie Ommegang 

Wij zijn op zoek naar mensen om onze ploeg te vervoegen. 

Jouw functie 

Je maakt deel uit van het team dat streeft naar het aanbieden van lekkere, 

gezonde en afwisselende maaltijden aan bewoners en personeelsleden. Hierbij 

wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de persoonlijke behoeften, gewoonten en 

noden van de bewoners.  

Je staat in voor een nette en verzorgde afwas en bergt alles op. 

Je zorgt voor het dagelijks onderhoud en vullen van de voedingswagens en 

opdienkarren. 

Je zet de personeelsrefter klaar en controleert de voorraad dranken, je 

verzorgt de saladebar. 

Helpt mee met het voorraadbeheer o.a. in de gaten houden van de 

temperaturen, hoeveelheden, versheid … 

Jouw profiel 

 Je hebt productkennis grootkeuken; 

 Je hebt een basiskennis van de structuur van het woonzorgcentrum of wilt 

deze verwerven; 

 Je bent bereid om af en toe in te springen in het weekend; 

 Je kent de HACCP regels. 

Vaardigheden  

 Je kan zelfstandig, systematisch, ordelijk, oplettend en vooruitziend taken 

organiseren en afwerken; 

 Je kan je organiseren in een grootkeuken; 

Attitudes 

 Je hebt een warm hart voor ouderen; 

 Je kan je vereenzelvigen met de waarden van onze vzw; 

 Je vindt collegialiteit belangrijk; 

 Het beroepsgeheim respecteren en tact, discretie, respect betonen binnen 

het werkveld; 

 Je bent stipt en komt afspraken na; 

 Je springt in waar nodig; 
 Je kan langdurig individueel en zonder nabijheid van collega’s of leiding 

werken; 

 

WIJ BIEDEN AAN 

 

Contract onbepaalde duur 

 

Voltijdse tewerkstelling 

 

Aanééngesloten diensten 

 

Verloning conform IFIC 

 

Een aangename werksfeer 

in onze huiselijke 

omgeving. 

 

 

Interesse in deze 

functie? 

 
Stuur je sollicitatiebrief en 

CV naar: 

VZW VIJVENS 

Brouwerijstraat 22 

9770 Kruisem 

t.a.v. directie mevrouw  

R. Vande Moortele 

 

of per mail naar: 

directie@stpetrus.be 

 

 

 

Je sollicitatie wordt in 

alle discretie behandeld 
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