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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST 

     

1 KEUKENHULP (M/V/X) 
Niveau E 

Voltijds Contract met Onbepaalde Duur  
 
Het OCMW van Vorst stelt bijna 400 personeelsleden te werk verdeeld over verscheidene diensten: Afdeling 
Sociale Zaken (Algemene Sociale Dienst, Schuldbemiddeling, Thuiszorg Dienst, SPI Dienst, Dienst Recht op 
Energie …), Afdeling Algemene Zaken (HR, Juridisch Dienst…), Afdeling Logistiek (Onderhoud, Informatica), 
Afdeling Financiën, Inkomsten en een Rust- en Verzorgingstehuis. 
 
Om de kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners, werft het OCMW van Vorst 1 Keukenhulp aan die onder 
de directe toezicht  van de Keuken Chef zal werken. 

 
OPDRACHT 

 

• De concrete productie van de maaltijden verzekeren met strikte naleving van de hygiënenormen 
en dieetvoorschriften teneinde een gezonde, evenwichtige, gevarieerde en kwaliteitsvolle 
voeding aan te bieden aan alle bewoners, aan de bezoekers, aan de begunstigden, aan de 
seniorencentra en aan de crèche. 

• Werken onder de leiding van het hoofd en de beheerder van de keuken. 

• Deelnemen aan de activiteiten in Val des Roses. 
 

BESCHRIJVING VAN DE TAKEN VAN DE KEUKENHULP 
 
De keukendienst organiseren en de taken plannen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Onder het gezag van het hoofd en van de beheerder van de keuken plant de 
keukenhulp de taken die worden vastgelegd in de werkorganisatie en voert hij ze uit 
teneinde de maaltijden tijdig te bereiden voor de verschillende diensten van de dag 
(kamers, salons, restaurant, geleverde maaltijden). 

• Hij respecteert de hoeveelheden en de voedingskwaliteiten, maar ook de in de 
instelling geldende werkprocedures. Hij dient het team, het hoofd alsook de 
beheerder van de keuken te informeren over elke vastgestelde afwijking op dit vlak. 

• Hij verdeelt de maaltijden in porties. Hij zorgt ervoor dat de wagens worden geladen 
(hoeveelheid, kwaliteit van het materiaal en van het eten) en dat de maaltijden op 
het juiste tijdstip worden geserveerd. 

• Hij dient de werkprocedures, de preventiemaatregelen en de hygiëneregels 
(materieel en menselijk) steeds na te leven. Hij zorgt voor een dagelijkse follow-up 
van de algemene staat van de keuken en meldt elke onregelmatigheid aan het team, 
aan het hoofd en aan de beheerder van de keuken. Hij past de HACCP-normen toe 
(temperatuuropnames, proefbord, traceerbaarheid en bijhouden van de nodige 
documenten). Hij draagt zorg voor al het materiaal waar de keuken mee is uitgerust. 

• Hij geeft in alle omstandigheden blijk van respect, beschikbaarheid, vriendelijkheid 
tegenover iedere persoon die in de instelling aanwezig is (personeel, vrijwilligers, 
bewoners, familie van bewoners ...). 
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST 

Over de nodige producten en materialen beschikken voor de goede uitvoering van de taken 
van de dienst. 
 

• Hij verzorgt de goede werking en het onderhoud van het materiaal in de keuken 
(frietketel, mixer, snijmachine ...). 

• Hij informeert zijn verantwoordelijke over de nodige materialen en/of producten voor 
de productie. 

• Hij bergt de bestellingen op de juiste plaats op (droge voorraadkamer, koelkamer ...) 
volgens de FIFO/FEFO-methode. Hij zorgt voor de bevoorrading van de 
benodigdheden voor de voeding van alle bewoners, bezoekers, begunstigden, 
seniorencentra en de crèche. 

 
Deelnemen aan de in het tehuis gerealiseerde activiteiten. 
 

• Meehelpen bij de in het tehuis gerealiseerde activiteiten. 

• Hulp bieden aan de dienst « Technische Assistenten Hotel » (TAH) indien nodig. 
 
Blijk geven van teamspirit en van een dynamische ingesteldheid bij de implementatie van nieuwe 
technieken, nieuwe materialen,… 
 

• Deelnemen aan de integratie en het onthaal van nieuwe personeelsleden of stagiairs 
in het team. 

• Deelnemen aan interne en externe opleidingen. 

• Steunen van het levensproject dat in Val des Roses wordt ontwikkeld. 
 

PROFIEL EN VEREISTE COMPETENTIES  
 

Institutionele bevoegdheden  
 

• Kennis van de belangrijkste concepten van de werking van het OCMW;  

• Kennis van het arbeidsreglement; 

• Kennis van het organigram en de structuur van het OCMW. 
 

Relationele en individuele vaardigheden  
 

• Samenwerken met anderen om gemeenschappelijke doelen te bereiken (in verband met 
de missies van de dienst, de instelling of een project);  

• Uitwisseling van middelen (kennis, informatie, advies, materiaal...)  

• Ondersteunende en ondersteunende houding. 

• Beheersen van agressiviteit: kalm blijven in alle omstandigheden en conflicten 
vermijden. 

• Stressmanagement: weten hoe met onvoorziene gebeurtenissen en noodsituaties moet 
worden omgegaan terwijl men kalm en georganiseerd blijft en in stresssituaties op een 
professionele en correcte manier communiceert. 

• Werken in teamverband: begrip en respect hebben voor het werk en de mening van 
anderen; gemeenschappelijke groepsdoelstellingen verwezenlijken en tegelijkertijd 
bijdragen tot een positief groepsklimaat en doorlopend informatie delen die relevant is 
voor het werk van het team. 
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST 

• Organisatie van het eigen werk: op strikte en correcte wijze werken en weten hoe taken 
te organiseren en de tijd te beheren. 

 
Beroepsvaardigheden  
 

• Kennis van koken, productie, aanvullende opleiding in gemeenschapskoken. 

• Originele ideeën voorstellen voor problemen die zich voordoen om de werk- of 
leefomgeving te verbeteren. 

 
INFORMATIE OVER DE IN TE VULLEN FUNCTIE 

 
• Vereist diploma: Diploma Niveau E 

• Soort arbeidsovereenkomst: Contract met Onbepaalde Duur  
• Arbeidsstelsel: Voltijds (36U/Week) – Maandag tot Vrijdag: 7U00 - 14U42 + uitzonderlijk 1 weekend: 

7U00 - 14U42 of 1 weekdag tot 17U00  

• Een loonbarema : Niveau E 

• Indiensttreding; onmiddellijk 

• Een erkenning van de anciënniteit in de particuliere en/of publieke sector; 

• Een opleidingsplan  

• 100% betaling van de verplaatsingskosten met de trein, de MIVB, + een fietsvergoeding. 

• Aantrekkelijke verlofregeling (Overheidsopdracht) 

• Maaltijdcheques 
 

WERVINGSPROCEDURE 
 
 

Uw dossier moet volgende documenten bevatten: 
 

- Een motivatiebrief 
- Een CV 

 
Onvolledige dossiers of bestand uit de tijd worden niet in aanmerking genomen. 
 
Stuur uw kandidaatsdossier naar het OCMW van Vorst, ter attentie van de Human Resources Dienst, 
ENKEL PER E-MAIL: recrutementcpas@cpas1190.brussels , met vermelding in de onderwerpregel de 
volgende referentie: 02VDR/CommisCuisine/2022. 
 
De kandidatuurstelling wordt afgesloten op: DINSDAG 29/03/2022, VÓÓR 18U00. 
 
Kandidaten die worden geselecteerd na een eerste selectie op basis van CV's, worden uitgenodigd 
voor een een wervingsgesprek dat zal plaatsvinden binnen de 1ste week van april 2022 (datum en tijd 
nog te bevestigen) 
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