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Deze vacatures zijn enkel bestemd voor personen die voldoen  

aan de voorwaarden van de inschakelingsbetrekking (Art. 60 §7) 

 

Het OCMW is op zoek naar een 

Afwasmedewerker - Keukendienst (m/v/x) 
           

 

Plaats: Sint-Lambrechts-Woluwe. 

 

Beschrijving onderneming: 

 

 
 

Uw functie is essentieel in een veelzijdige keukendienst, die deel uitmaakt van 

een vereniging van het type ‘Hoofdstuk XII’. 

 

Onze grootkeuken verdeelt gezonde maaltijden aan de bewoners van het Sint-

Lambrechtstehuis, de patiënten van het CGR (Centrum voor Geriatrische 

Revalidatie van het Erasmusziekenhuis) en de dagcliënten van De Heuvel, zonder 

de begunstigden van de thuishulp te vergeten.  Er wordt ook een 

zelfbedieningsmaaltijd ter beschikking gesteld van alle personeelsleden.  

 

De activiteit is grotendeels gericht op de levering van dagelijkse maaltijden aan 

de bewoners, patiënten en personeelsleden van twee entiteiten. De keukendienst 

bereidt ook maaltijden voor die geleverd worden aan iedereen die woonachtig is 

in Sint-Lambrechts-Woluwe. 

 

http://www.pouvoirslocaux.irisnet.be/fr/acteurs/les-associations-chapitre-xii
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Het team van de keukendienst bestaat uit verschillende beroepen zoals 

afwasser, magazijnbeheerder, kok, chauffeur, diëtist, cafetariahulp en 

administratief medewerker.  

 

De keuken bereidt momenteel 650 maaltijden per dag in een moderne 

infrastructuur. Het FAVV heeft de keuken een ‘smiley’ toegekend. Als een 

bedrijf dat actief is in de voedselketen zo’n smiley krijgt, is dat een bewijs dat 

het een geloofwaardig controlesysteem voor de voedselhygiëne heeft ingevoerd. 

We hebben ook het Good Food-label 2 vorken behaald, een garantie dat we 

duurzame voeding bereiden voor onze klanten.  

 

 
 

Taken:  

 

Als arbeider in de afwassector zijn dit uw verantwoordelijkheden: 

 

Onder toezicht van de verantwoordelijke van de afwasdienst, voert de afwasser 

een lijst van taken uit die verband houden met de activiteit van onze 

grootkeuken volgens de vereisten van het FAVV en het Good Food Label: 

 

 Vaatwerk: afwisselende inzet in de verschillende functies van afruimen, 

sorteren van afval, vaatwastunnel, wegzetten, schoonmaken & ontsmetten, 

ordelijk opruimen; 

 Keukenvaat: afwisselende inzet in de functie van afwassen van het gerei 

van de warme en koude keuken, gevolgd door de schoonmaak van de 

productiezones, materiaal en toebehoren: koelkasten, rekken, filters van 

de afzuigkappen, friteuses; 

 Bijdragen aan het goede gebruik van de uitrustingen en materialen die ter 

beschikking worden gesteld van het personeel; 

 Toezien op de naleving van de voedselhygiënenormen; 
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 Verdeling van de maaltijden: afwisselende inzet in de functies van de 

distributieketens voor de maaltijdplateaus van de klanten: bestek, brood, 

soep, kar, lezen van de maaltijdfiches; 

 Transport van de maaltijdkarren naar de verdiepingen: instaan voor 

logistiek naar de verschillende verbruikseenheden voor het Sint-

Lambrechtstehuis, het CGR, De Heuvel en andere; 

 Opvolging van de dagelijkse schoonmaak: afwisselende inzet in de 

dagfuncties; 

 

Vereist profiel en competenties: 

 

 In staat zijn om in een jong, dynamisch team te werken en de richtlijnen 

van de verantwoordelijke van de afwasdienst op te volgen; 

 Zich kunnen integreren in een ondernemend en professioneel team dat 

ernaar streeft uitmuntende prestaties te verlenen; 

 De hygiëne- en veiligheidsregels begrijpen en naleven (opleiding is 

voorzien); 

 Goede fysieke conditie / zwaar werk;  

 Bij voorkeur ervaring.  

 

Uurrooster:  

Voltijds 37.30 uur/week. Uurrooster opgenomen in het arbeidsreglement, 

variabel van maandag tot zondag: 07.00 - 15.00 uur; 08.00 - 16.00 uur; 09.00 - 

17.00 uur; 1 weekend op 2 of 3. 5 dagen per week werken. 

 

Geplande opleidingen in het kader van de uitgeoefende functie: 

Voedingshygiëne; 

Oriëntatiesessie binnen het OCMW;  

Proces en werkwijze in de afwassector. 

 

Datum van indiensttreding: 

Zo snel mogelijk. 

 

Om te solliciteren: 

Laat uw arbeidsbemiddelaar weten dat u zich kandidaat wilt stellen door een 

bijgewerkt cv te bezorgen.
 


