
 
 

Functieomschrijving Keukenmedewerker in Magnolia 

Plaats in het organigram 
Staat onder leiding van de verantwoordelijke van de keuken. 
 Werkt nauw samen met de verschillende disciplines in het WZC Magnolia. 

Kerntaken  
Als keukenmedewerker(ster) werk je onder verantwoordelijkheid van de kok en de 
verantwoordelijke van de keuken.   
 
Je bent verantwoordelijk voor het werk dat je toevertrouwd wordt. 
 Je respecteert de veiligheidsnormen tijdens de werkzaamheden. 
Je signaleert storingen en defecten. 
Je springt in voor collega’s 
 
Deze taken kunnen plaats vinden in de koude of warme keuken, aan de vaatwas en in de 
cafetaria. 

Taken 

1.1 Koude keuken: 
 Je voert alle bereidingen uit volgens de instructies van de kok 
 Je verzorgt de mise en place van koude bereidingen en garnituren  
 Je bereidt en werkt koude gerechten af 
 Je bereidt nagerechten 
 Je ruimt de koude keuken op 
 Je maakt werkinstrumenten en werkplaatsen schoon en je staat in voor netheid, 

orde, en veiligheid in de keuken 
 Je controleert de kwaliteit en kwantiteit van de leveringen 
 Je stockeert de geleverde goederen op de juiste plaats 

1.2 Warme keuken: 
 Je voert alle bereidingen uit volgens de instructies van de kok. 
 Je verzorgt de mise en place van warme bereidingen en garnituren  
 Je helpt bij de afwerking van warme gerechten. 
 Je zorgt samen met de kok voor de verdeling van de warme maaltijden voor onze 

bewoners. 
 Je helpt bij de bediening van de warme maaltijd voor onze bewoners in het 

restaurant. 
 Je ruimt de warme keuken op. 



 
 

 Je maakt werkinstrumenten en werkplaatsen schoon en je staat in voor netheid, 
orde, en veiligheid in de keuken 

 Je controleert de kwaliteit en kwantiteit van de leveringen 
 Je stockeert de geleverde goederen op de juiste plaats 

1.3 Vaatwas: 
 Je start de vaatwasmachine op en zorgt voor de nodige toevoer van zeep, spoel-en 

ontkalkingsmiddelen. 
 Je verzamelt en sorteert de afwas volgens soort, glazen, borden, kopjes, bestek, …. 
 Je stort afval en etensresten in vuilnisbakken en sorteert leeggoed. 
 Je schikt de afwas in manden naargelang soort en duwt deze door de 

vaatwasmachine of je wast af in spoelbakken. 
 Je schuurt potten en pannen. 
 Je neemt het afgewassen vaatwerk uit de machine, controleert op properheid en 

plaatst het op de daartoe bestemde ruimte, bv. karren, rekken, …. 
 Je controleert regelmatig de werking van de vaatwasmachine. 
 Je ververst regelmatig het water in de spoelbakken. 
 Je maakt na gebruik de vaatwasmachine schoon, en je zuivert filters en afwasbakken. 
 Je onderhoudt en kuist werkplaatsen en installaties: schrobben, schuren, ontvetten, 

ontsmetten, … 
 Je verricht divers schoonmaakwerkzaamheden. 
 Je verzamelt vuilniszakken 
 Je controleert de kwaliteit en kwantiteit van de leveringen 
 Je stockeert de geleverde goederen op de juiste plaats 

1.4 Cafetaria:  
 Je verzorgt de ‘mise en place’ van de cafetaria. Je staat in voor het aanvullen van de 

frigo’s met dranken, aanvullen van de koffiemachine. 
 Aanvullen van de automaten: snoep, drank, koffie. 
 Je staat in voor de bediening van de gerechten. 
 Je doet de bediening van de kassa. Je maakt de rekening op, je ontvangt en 

controleert de betalingsmiddelen. 
 Je bent attent voor de noden van de klant. 
 Je doet de mise en place voor de volgende dienst. 
 Je ruimt de cafetaria op. 
 Je maakt werkinstrumenten en werkplaatsen schoon en je staat in voor netheid, 

orde, en veiligheid in de cafetaria 
 Je controleert de kwaliteit en kwantiteit van de leveringen 
 Je stockeert de geleverde goederen op de juiste plaats 

 



 
 

Uw profiel 
 U bent tweetalig (Nederlands en Frans) 
 U heeft affiniteit met de ouderensector 
 U bent flexibel 
 U kan in team werken 
 U hebt minstens 1 jaar ervaring 

 
Wij bieden 

 Een tijdelijke job (met optie op een vast contract) 
 Deeltijdse baan : 30 uren/week , met variabel uurrooster en in het weekend 
 Aanbod aan vormingen 
 Een aangename werkomgeving 
 Een tussenkomst in uw verplaatsingsonkosten 

 

Hoe solliciteren? 
Kandidaturen kunnen worden doorgestuurd naar volgend emailadres: hr@magnolia-jette.be 

 


