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Functie 

Titel Facilitair medewerker keuken 

Plaats tewerkstelling Woonzorgcentrum De Plataan - keuken 

Niveau/graad E1-3 

 
 

Relaties 

Direct leidinggevende Keukenverantwoordelijke - diëtist 

Interne relaties 
Collega’s van de centrale keuken en woonzorgcentrum De Plataan  
Bewoners 

Externe relaties 
Familie en bezoekers van bewoners 
Leveranciers, technische dienst en inspectiediensten 

 
 

Doel van de functie 
De keukenmedewerker:  

• wordt ingeschakeld bij het portioneren van de maaltijden op de bewonersafdelingen van 
WZC De Plataan; en  

• staat in voor het algemeen onderhoud van de keuken en voor de afwas. 

 
Verantwoordelijkheden en taken 
Ondersteunende hulp in de kookploeg 

• correcte, kwalitatieve en cliëntgerichte uitvoering van deeltaken (opgedragen door de 
kok, hulpkok of keukenverantwoordelijke-diëtist) bij eventuele bereiding en portionering 
van de maaltijden 

• bewaken van afleveren of uitlenen van voedingswaren en materialen   

• opbergen van voedingswaren en voedingsoverschotten 
 
Afwas - onderhoud 

• instaan voor nette en verzorgde afwas 

• instaan voor correcte voorraad materiaal op de verschillende afdelingen 

• instaan voor de bevoorrading en tijdige verversing van onderhoudsproducten en 
materialen  

• instaan voor een goed onderhoud van de vaatwasmachine 

• instaan voor een hygiënisch onderhoud van alle materialen, vloeren, toestellen volgens de 
correcte instructies 

• gebruik machine volgens correcte werkinstructies en zorg dragen voor materiaal 
 
Maaltijdportionering 

• klaarzetten voedingsmiddelen volgens lijsten, dieet en consistentie  

• correcte en cliëntgerichte portionering van de maaltijden op de bewonersafdelingen van 
wzc De Plataan (ontbijt, middagmaal en avondmaal) 
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• daarbij zorgen voor een kwalitatieve presentatie van de maaltijden 
 
Controle - Advies - Signaleren 

• signaleren van geconstateerde problemen m.b.t. voeding en keuken 

• actieve deelname aan werkoverleg 

• controle van leveringen op juistheid en hoeveelheid 

• feedback geven omtrent werking keuken-afdeling tijdens de portionering 
 

 

Context van de functie 
• Weekendwerk (1 weekend op 3) 

• Werken in team voor het verzorgen van maaltijden voor:  
✓ 180 bewoners wzc De Plataan 
✓ 25 bezoekers dagverzorgingscentrum Dischveld (weekdagen) 
✓ 50 maaltijdgebruikers dienstencentrum De Leest (weekdagen) 
✓ 20 maaltijdgebruikers dorpshuis Emelgem (weekdagen) 
✓ 150 thuisbezorgde maaltijden 

• Portioneren van maaltijden op afdelingen van 36 wzc-bewoners 
 
 

Profiel 
Vaardigheden 

• beschikken over onderhouds-technische vaardigheden 

• kunnen werken in teamverband 

• kunnen omgaan met bejaarden en familie 

• handig zijn 

• kunnen presteren onder tijdsdruk 
 
Kennis 

• elementaire kennis van voedingswaren, grondstoffen en de behandeling ervan 

• elementaire kennis van onderhoudsmaterialen,- producten en –technieken 

• de Nederlandse taal voldoende lezen en schrijven i.f.v. opvolgen schriftelijke instructies, 
maaltijdlijsten, … 

 
Attitude 

• zin voor orde en hygiëne 

• zin voor afwerking 

• zin voor verantwoordelijkheid 

• vriendelijk en behulpzaam  

• stipt 

• bereid tot ploeg- en weekendwerk 

• flexibel 

• teamplayer 
 


