VACATURE
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor de Voedingsdienst een
Cateringmedewerker restaurant (m/v)

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen en 120 PVT-bedden en is
partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.

De voedingsdienst (30 medewerkers) maakt deel uit van het facilitair departement en staat in voor de
bereiding en de verdeling van de maaltijden voor het Psychiatrisch Centrum.
Jouw opdracht
Als cateringmedewerker binnen de voedingsdienst help je mee aan de verdeling van de voeding in het restaurant
en verricht je kassawerk. Je wisselt deze taken af met poets- en onderhoudswerk in de voedingsdienst en het
restaurant in combinatie met het aanleveren van catering in de vergaderzalen.
Je doet dit alles, rekening houdend met de geldende reglementeringen en procedures i.v.m. voedselveiligheid,
teneinde de patiënten, bewoners en bezoekers op een klantvriendelijke wijze maaltijden aan te bieden.
Je profiel
- Je hebt affiniteit met de grootkeuken en voeding.
- Je heb ervaring in de bediening van voedingswaren en kassabediening.
- Je draagt bij tot de kwalitatieve dienstverlening van de voedingsdienst.
- Je bent representatief in de bejegening van klanten en aanspreekpunt in het restaurant.
- Je bent gemotiveerd en praktisch ingesteld.
- Je werkt graag in teamverband.
- Je rapporteert aan het diensthoofd of één van de adjunct-diensthoofden.
- Je bent flexibel ingesteld (variabel uurrooster en weekendwerk) en beschikt over een rijbewijs B.
- Je engageert je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke
inspiratie in je relatie t.a.v. de patiënten, bewoners, hun context en de collega’s.
Wij bieden
- Wij bieden je een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving.
- Wij bieden je een deeltijdse tewerkstelling (32/38) aan; te presteren in 5 dagen.
- Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s (IFIC) met extralegale voordelen.
- Een job met mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht en
ontwikkelingsnoden.
- Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
- Indiensttreding is voorzien in de maand februari 2019.

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref. cateringmedewerker restaurant) vóór 30 januari 2019.
t.a.v. Sharon Kyndt, HR medewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem ( 050 79 95 30)
of per e-mail naar Amandus.solliciteren@fracarita.org.
We voorzien selectie-interviews in de week van 4 februari.
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Bart Bohy, Diensthoofd Voedingsdienst ( 050 79 95 15).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.

Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg!
Het Centrum behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent

