
 
1 Vacature medewerker keuken – WZC Huize Ter Walle Menen 

  

 

 

 

 

VACATURE MEDEWERKER KEUKEN  

Binnen WZC Huize Ter Walle in Menen zijn we op zoek naar een medewerker keuken voor 

een deeltijds contract nl. 30,4/38. Bij een positieve evaluatie van zowel werkgever als 

werknemer kan het contract bepaalde duur omgezet worden naar een contract onbepaalde 

duur. 

CONTRACT 

Indiensttreding: 16/01/2023 of in onderling overleg, contract van bepaalde duur dat na een 

positieve evaluatie kan worden omgezet naar een contract van onbepaalde duur. 

INFO EN SOLLICITATIE 

Indien u geïnteresseerd bent dan kunt u contact opnemen met Sarah Verschaeve, teamleider 

hoteldienst via hoteldienst@htw.be of 056/52.17.44 

 

Tewerkstellingsadres: 

Huize Ter Walle vzw C.I.G.B. 

Kortrijkstraat 126 

8930 Menen 

KERNTAKEN 

✓ Je bereidt de broodmaaltijden voor het ontbijt en avondmaal voor; 

✓ Je werkt de warme maaltijden af;  

✓ Je portioneert de warme maaltijden; 

✓ Je verricht handelingen rekening houdend met keukenhygiëne en volgt hierbij de 

voorgeschreven procedures volgens de HACCP-normering; 

✓ Je wast de keukenbenodigdheden af in de afwaskeuken; 

✓ Je onderhoudt en reinigt de keuken en de daartoe behorende lokalen. 
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SAMENWERKING EN OVERLEG 

Onder supervisie van de teamleider hoteldienst werk je samen met een 4-tal andere 

keukenmedewerkers. 

JOUW PROFIEL 

✓ Er zijn geen specifieke kwalificaties vereist voor deze functie, maar een opleiding 

gevolgd hebben tot keukenmedewerker is weliswaar een pluspunt; 

✓ Je hebt een warm hart voor de oudere zorgvrager; 

✓ Je neemt een respectvolle en empathische houding aan naar zowel cliënten, collega’s, 

familieleden, …; 

✓ Je hebt respect voor de privacy van de cliënt en zijn/haar familie. 

AANBOD 

✓ Je komt terecht in een voorziening met een open en participatieve cultuur waar je 

de kans krijgt je verder te ontplooien; 

✓ De verloning gebeurt conform IFIC functieclassificatie; 

✓ Maaltijdcheques; 

✓ Relevante anciënniteit in de sector wordt overgenomen; 

✓ Een attractiviteits- en eindejaarspremie en gratis hospitalisatieverzekering 

behoren tot het extralegale voordelenpakket; 

✓ Je kan tegen een voordelig tarief ’s middags een warme maaltijd nuttigen in de bistro; 

✓ Er wordt een opleidingstraject uitgewerkt in het kader van het onthaal van nieuwe 

medewerkers; 

✓ Je krijgt tal van kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, 

elektro en in diverse webshops via Benefits@work. 

 

 

Ben jij de collega die we zoeken?  

We kijken ernaar uit je te leren kennen!  


