Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus bestaat uit een psychiatrisch
ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een polikliniek. Het behoort tot de
v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde.

Voor de voedingsdienst zoeken wij een:

KEUKENHULP

75%

Je functie:
Je werkt mee in de centrale keuken van het ziekenhuis. Je voert daarbij allerlei
keukentaken uit zoals:


Je bereidt de maaltijden van onze patiënten voor;



Vaatwerk,



Algemeen onderhoud van de keuken.

Je profiel:


Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van
de mensen die op ons een beroep doen



Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen
met inachtname van de eigen grenzen



Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en
constructief samenwerken



Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele
en persoonlijke groei en die van de organisatie



Stressbestendigheid. Tijdens en na moeilijke situaties, onder druk, bij tegenslagen
of kritiek, efficiënt blijven functioneren



Flexibiliteit. Het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties
waarin men zich bevindt, met het oog op het bereiken van een bepaald doel.

Ons aanbod:


We bieden je een deeltijdse job (75%), met veel afwisseling, in een collegiaal
team



Je werkt tussen 9u30 en 16u00 en je bent bereid om in het weekend te werken
(om de 2 weken)



Je krijgt een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 3 maanden, met kans
op verlening bij een positieve evaluatie



We bieden een loon aan het ziekenhuisbarema (keukenhulp, cat. 4) en daarnaast
een aantal extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis treinabonnement,
fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering, eigen bedrijfsrestaurant,…



Het ziekenhuis bevindt zich in een groene omgeving, is bereikbaar met het
openbaar vervoer en heeft een ruime parking

Heb je interesse en wil je meer informatie?
Contacteer dan Dhr. Patriek Elebaut, diensthoofd voedingsdienst, op het nummer:
016/45 26 52 of via e-mail aan: patriek.elebaut@fracarita.org.
Wil je solliciteren?
Bezorg dan graag je motivatiebrief en curriculum vitae via www.vacatures.kamillus.be

