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Functie 

Titel Keuken-assistent 

Plaats tewerkstelling Woonzorgcentrum De Plataan - keuken 

Niveau/graad D1-3 

 
 

Relaties 

Direct leidinggevende Keukenverantwoordelijke - diëtist 

Interne relaties 
Collega’s van de dienst centrale keuken, maaltijden aan huis en 
woonzorgcentrum De Plataan 

Externe relaties Leveranciers, technische dienst en inspectiediensten 

 
 

Doel van de functie 
De keuken-assistent helpt bij de bereiding van een vooropgesteld menu op een efficiënte en 
hygiënische manier onder leiding van de keukenverantwoordelijke en met instructies van de kok.  
Bij afwezigheid van de keukenverantwoordelijke en de kok geef je zelf instructies aan het 
keukenpersoneel om het vooropgestelde doel te bereiken  

 
Verantwoordelijkheden en taken 
Bereiden van een vooropgestelde menu 

• Correct, hygiënisch en smaakvol bereiden van een menu.  

• Correct en patiënt-/cliëntgerichte portionering van de maaltijden.  

• Zorg dragen voor een kwalitatieve presentatie van de maaltijden. 

• Bereiden van dieetafleidingen.  
 
HACCP 

• Meewerken aan het correct uitvoeren van de HACCP-wetgeving. 

• Je bent hierin een voorbeeldfunctie voor de andere medewerkers. 

• Controle van de leveringen op data, temperatuur, …  
 
Onderhoud 

• Meewerken aan het vooropgestelde hygiëneplan. 

• Inspringen bij dagelijkse onderhoudstaken. 
 

Rapporteren aan keukenverantwoordelijke 

• Signaleren van problemen m.b.t. de voeding en de keuken. 

• Actief deelnemen aan werkoverleg. 

• Controleren van leveringen op correctheid en HACCP en dit indien nodig rapporteren. 
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Leiding geven 

• Bij afwezigheid van de kok en keukenverantwoordelijke leiding en instructies geven aan het 
keukenpersoneel.  

 

Context van de functie 
Je helpt mee aan de bereiding van maaltijden voor:  

✓ 180 bewoners van het Woonzorcentrum De Plataan 
✓ 25 bezoekers van het Centrum voor Dagverzorging Dischveld (weekdagen) 
✓ 50 maaltijdgebruikers van het dienstencentrum De Leest (weekdagen) 
✓ diverse maaltijdgebruikers in het dorpshuis van Emelgem en andere locaties van 

samen eten (weekdagen) 
✓ 150 thuisbezorgde maaltijden (weekdagen) 

 
Je bent bereid om in het weekend te werken (1 weekend op 3).  
Je bent bereid om flexibel te werken afhankelijk van het menu, het aantal patiënten/klanten en ook 
het soort werk (koken, onderhoud en afwas).  
Je werkt mee afhankelijk van het aantal aanwezige collega’s 
 

Profiel 
Vaardigheden 

• Lekker kunnen koken 

• Efficiënt en economisch kunnen werken 

• Kunnen presteren onder tijdsdruk 

• Tempo aangeven aan groep 

• Efficiënt kunnen werken 

• Verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen 

• Creativiteit 

• Initiatief kunnen nemen 

• Onder gezag kunnen werken 

• Kunnen werken in teamverband 
 
Kennis 

• Elementaire kennis van voedingswaren, grondstoffen en de behandeling ervan 

• Elementaire kennis van onderhoudsmaterialen,- producten en –technieken 

• De Nederlandse taal voldoende lezen en schrijven i.f.v. opvolgen schriftelijke instructies, 
maaltijdlijsten, recepten,… 

• Kennis van hygiëne (voeding) en normen HACCP 
 
Attitude 

• Voorbeeld kunnen geven voor de collega’s 

• Zin voor orde en hygiëne 

• Zin voor afwerking 

• Verantwoordelijkheidszin 

• Opdrachten uitvoeren volgens de afspraken 

• Vriendelijk en behulpzaam zijn 

• Stipt 

• Discreet 

• Flexibel 

• Nieuwsgierigheid omtrent nieuwe technieken en producten 

• Bereid tot ploeg- en weekendwerk 


