
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Medewerker keuken (12 - 24 uur per week) 
Binnen ons keukenteam is er ruimte voor een nieuwe medewerker. Samen met 
je collega’s zorg jij voor de dagelijkse maaltijden voor de bewoners. In onze 
keuken wordt ontkoppeld gekookt. Heb jij ervaring in een grootkeuken, steek 
je graag je handen uit de mouwen en zet jij onze bewoners op de eerste plaats? 
Dan verwelkomen we je graag in ons team! 
  
WAT GA JE DOEN? 
Afhankelijk van je dienst ga je zelfstandig aan de slag met de broodmaaltijden, 
ondersteunende voorbereidende werkzaamheden voor het kookproces en het portioneren 
van de maaltijden. Je verricht huishoudelijke werkzaamheden om de keuken en 
bijbehorende ruimtes schoon te houden. Je werkt volgens de geldende hygiëne richtlijnen. 
 
WIJ VRAGEN 

Een ervaren medewerker die binnen de dynamiek van onze keuken de werkzaamheden 
zorgvuldig en professioneel uitvoert. Je hebt praktische ervaring met de werkzaamheden in 
een keuken en je hebt goede kennis van keukenhygiëne (HACCP). Je bent flexibel inzetbaar, 
zowel gedurende de werkweek als ook in het weekend en op feestdagen (diensten variëren 
tussen 8.30u tot 20.00u). Gastvrij, proactief en positief zijn kwaliteiten die je meebrengt. 
Kom je bij ons werken, dan vragen wij een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). De kosten 
hiervoor worden door ons vergoed. 
 
WIJ BIEDEN  
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met vooruitzicht op een vast 
dienstverband. Je salaris is conform de CAO VVT schaal 15 (€ 1.592,10 - € 2.131,18). Je werkt 
in wisselende diensten zowel overdag als in het weekend en op feestdagen.  
 
ONS ZORGCENTRUM 
Zorgcentrum St. Franciscus ligt in het centrum van Gilze en biedt een breed pakket aan 
zorgdiensten. Ons zorgcentrum beschikt over een eigen keuken waar ontkoppeld wordt 
gekookt voor zowel de bewoners die woonachtig zijn in het zorgcentrum als voor bewoners 
die nog zelfstandig wonen in Gilze (maaltijdenservice). Dagelijks worden ongeveer 200 
warme maaltijden bereid. Daarnaast zijn er regelmatig activiteiten in ons restaurant 
waarvoor de inzet van de keuken nodig is. 
 
MEER INFORMATIE 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Jack Bax, Coördinator 
Voeding, via telefoonnummer 0161- 458010.  
 
HEB JE INTERESSE? 
Mail dan je motivatie en CV naar: werkenbij@stfranciscus.nl.  
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