VOLTIJDS
INTERNE EN
EXTERNE VACATURE

DIENSTHOOFD VOEDING (M/V)
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als diensthoofd sta je garant voor een goede werking van de keuken en het restaurant. Je bent verantwoordelijk voor een team van een
60-tal medewerkers. Dit doe je niet alleen. Je werkt samen met 3 verantwoordelijken die deelaspecten van de operationele werking van
de dienst voeding op zich nemen.
Een gezonde, kwalitatieve en lekkere maaltijd aanbieden is voor jou topprioriteit. Je houdt hierbij toezicht op de correcte uitvoering van
de HACCP-normen en andere regelgeving. Je streeft naar verbetering van het productieproces van een grootkeuken en zoekt steeds naar
nieuwe opportuniteiten.
Je staat in voor de taakverdeling en rapporteren doe je aan de facilitair directeur. Je levert een actieve bijdrage tot beleidsvorming in het
ziekenhuis en vertaalt dat beleid naar jouw medewerkers.

PROFIEL
>
>
>
>

Je bent kok, bachelor of master in de dieetleer, hotel- of facilitymanagement met minimum 5 jaar ervaring als leidinggevende.
Leidinggeven, aansturen en coachen zit je in het bloed.
Met je klare en eerlijke kijk kom je sociaal en communicatief uit de hoek.
Je hebt empathie voor mensen, bent discreet en respecteert het beroepsgeheim.
Je houdt ervan initiatief te nemen waarbij je de juiste prioriteiten stelt en zowel samen met een team als zelfstandig de opdrachten tijdig
uitvoert.

AANBOD
>
>
>
>
>

Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.
Je komt terecht in een dynamisch ziekenhuis waar je je talenten kan ontplooien.
Je krijgt een competitief salaris, afgestemd op de verantwoordelijkheden binnen de functie en je ervaring.
Gratis groepsverzekering en hospitalisatieverzekering.
Verloning volgens ziekenhuisbarema’s, permanente bijscholing en een ruime waaier aan andere personeelsvoordelen.
(bedrijfsrestaurant, geschenkbonnen, gratis openbaar vervoer,…) en kortingen.

INTERESSE? SOLLICITEER VOOR 30 APRIL 2018
Contacteer Peter Dierickx,
Directeur facilitair departement
T: 09 246 91 45
E: Peter.Dierickx@azmmsj.be
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