VACATURE
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor de Voedingsdienst
een cateringmedewerker (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis (323 bedden), een dag- en
nachtkliniek (46 plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (voor 120 bewoners).
Samen met enkele andere partners is het centrum actief in het Netwerk Geestelijke
Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen via de creatie van mobiele crisis- en behandelteams.
Dagelijks gaan ongeveer 800 gemotiveerde medewerkers geïnspireerd en verbonden op weg met
mensen met een psychische kwetsbaarheid.
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
Je zorgt voor het aanleveren en afruimen van de dranken in de vergaderzalen. Bij dalmomenten help je
met het poets- en onderhoudswerk in de keuken.
Jouw profiel
- Je wordt ingezet in de koffieronde.
- Je draagt bij tot de kwalitatieve dienstverlening van de voedingsdienst.
-

Je bent gemotiveerd en praktisch ingesteld.

-

Je houdt van een gevarieerd takenpakket dat beroep doet op uw zelfstandigheid.
Je bent sociaal in de omgang met collega’s, patiënten of bewoners.
Je werkt positief mee bij het opstellen en de bespreking van de werkroosters van de voedingsdienst.
Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.

Ons aanbod
- Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte en professionele werkomgeving met een
duidelijke maatschappelijke relevantie.
- Wij bieden een deeltijdse (32/38) arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
met
extralegale
voordelen
(gratis
- Verloning volgens de sectorale barema’s
hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques).
- Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
- Indiensttreding: 01/03/2021
Interesse?
Solliciteer vóór 31/01/2021 via het online sollicitatieformulier. Gelieve jouw CV en/of motivatiebrief
toe te voegen.
Voor vragen of informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Brecht Vandeputte, HR
medewerker (050 79 95 54).
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 Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent

