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Datum vacature: 07/12/2022  

 

Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of 

een niet-aangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten dagondersteuning, 

woonondersteuning en individuele begeleiding aan. 

 

We zetten in op welbevinden en professionaliteit van alle medewerkers, zowel individueel als 

in teamverband. In alles wat we doen, is de levenskwaliteit van de cliënt de steeds 

weerkerende toetssteen. Onze medewerkers zijn van grote waarde hierbij. Ze verdienen dan 

ook alle steun en waardering. In vzw De Bolster werken 350 medewerkers verdeeld over de 

verschillende locaties.  

Momenteel zoeken we een: 
    

KEUKENMEDEWERKER (halftijds) 

 KLUISBERGEN 
 

Functieomschrijving 

In Kluisbergen ondersteunt VZW De Bolster 60 volwassen cliënten met een verstandelijke beperking. 

Deze cliënten wonen in de voorziening. Een belangrijk aspect in hun levenskwaliteit is het genieten 

van lekkere en gezonde maaltijd. Hiervoor staat een keuken ter plaatse in. De keukenmedewerkers 

koken dagelijks ongeveer 70 maaltijden (ook voor een aantal medewerkers). De keuken staat naast 

de warme maaltijd ook in voor het ontbijt en het avondeten. Een aantal cliënten krijgt aangepaste 

voeding (dieetvoeding en/of gemixte voeding).  

De keukenmedewerkers staan in voor de bereiding en verdeling van de maaltijden  en het 

onderhoud van de keuken.  

Plaats tewerkstelling 
Stationsstraat 3 in 9690 Kluisbergen 
 

Profiel 

 Je bent een actieve en planmatige werker, je ziet werk, je stemt af maar je wacht niet tot je 

aan het werk gezet wordt.   

 Je vindt netheid en hygiëne belangrijk en je levert geen half werk.   

 Je bent contactvaardig, je gaat in overleg en je brengt je mening op een respectvolle manier.   

 Je helpt collega’s, je springt in indien nodig.   

 Bij voorkeur heb je ervaring opgedaan in een grootkeuken.  

 Je hebt een passie voor koken en je wil lekkere en gezonde maaltijden aanbieden aan onze 

cliënten.  

 Je werkt nauwkeurig en met oog voor de HACCP-normen.  
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Aanbod  
 

- Contract bepaalde duur van 6 maanden (met kans op onbepaalde duur na positieve evaluatie 
van beide kanten) 

- Jobtime : halftijds (19/38) 
- Je werkt dagdiensten tussen  7.30 en 16.00. 
- Weekendwerk is mogelijk volgens de noden en wordt in overleg gepland. 
- Je salaris wordt berekend op basis van de sectorale barema’s binnen Paritair Comité 319.01 

- Je komt terecht in een mensgerichte werkomgeving waar de cliënt centraal staat.  

 

Informatie 

Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Kathy Vander Beken, 

teamverantwoordelijke hoteldiensten, bereikbaar via 055/33 96 96 of 

kathy.vanderbeken@vzwdebolster.be of bij Nathalie Waelput, stafmedewerker (055/33 96 96 of 

nathalie.waelput@vzwdebolster.be). 

 
Diversiteit 
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 
 
Interesse ? 
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via vacatures@vzwdebolster.be of via onze 
website www.vzwdebolster.be/vacatures. Solliciteren : graag zo snel mogelijk. 
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