Lid van

Sint-Lodewijk wil de referentie zijn in onderwijs, zorg en ondersteuning
voor personen met een motorische beperking,
met een warm hart…
We kiezen ervoor onze missie te realiseren vanuit gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit,
soberheid en innovatie als basiswaarden.

ons enthousiast keukenteam zoekt versterking…

voedingsconsulent
(m/v) - deeltijds (19.00/38)
vervangingscontract
WAT DE FUNCTIE INHOUDT
• je organiseert individuele consulten voor cliënten en staat in voor een beknopte
verslaggeving naar begeleiding, verpleegkundigen of andere paramedici
• je informeert en sensibiliseert de cliënten en bewoners over gezond leven, eten en
ziektepreventie en begeleidt hen bij het volgen van hun dieet- en voedingsadvies in
onderling overleg
• als lid van het keukenteam bereid en portioneer je aangepaste maaltijden volgens de
voedingsbehoeften, dieetrestricties en de gezondheidssituatie van onze cliënten en
bewoners; je bent medeverantwoordelijk voor de bestellingen ervan
• je werkt samen en overlegt met collega-voedingsconsulenten, chef-kok en
verantwoordelijke keuken
• je maakt deel uit van het HACCP-team
WAT WE IN JOU ZOEKEN
We gaan voor gelijke kansen en selecteren op basis van kwaliteiten.
Je kansen worden niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit,…
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•
•
•
•
•
•
•

je kan een diploma graduaat/bachelor ‘voedings- en dieetkunde’ voorleggen
je beschikt over de nodige kennis omtrent HACCP/Smiley
je hebt aantoonbare ervaring in het werken met groepen (bij voorkeur met mensen met
een beperking)
je hanteert goede communicatievaardigheden en voert vlot motiverende
gesprekstechnieken om cliënten te stimuleren tot verandering
je bezit een grote dosis empathie
je neemt snel initiatief en kan zelfstandig werken
je bent bereid de functie te combineren met keukentaken; je kan mee ingeschakeld
worden in de uitvoering van algemene taken in de keuken
je hebt zin voor orde, netheid en hygiëne
je hebt een grondige kennis van het Nederlands

WIJ BIEDEN JOU
• deeltijds (19.00/38) vervangingscontract ‘moederschapsbescherming, zwangerschaps-,
bevallings- en eventueel borstvoedingsverlof’ (looptijd tot +/- juni 2020)
• barema VAPH ‘paramedisch personeel’ personeel’ op basis van diploma en afhankelijk
van relevante anciënniteit voor de functie
• aantrekkelijk sectorspecifiek verlofstatuut (PC 319)
• mogelijkheid tot permanente bijscholing en ontwikkeling
• maaltijden aan democratische prijzen
• gratis treinabonnement
• fietsvergoeding

Lid van

DATUM IN DIENST
14/10/19
INTERESSE?
Stuur je schriftelijke sollicitatie + CV en recente pasfoto zo snel mogelijk en uiterlijk
25/09/19 aan de directie - Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren bij voorkeur via mail
op vacature@sintlodewijk.be
Meer info bij Nancy Van Droogenbroeck (verantwoordelijke keuken) op 09 272 51 04 of via
mail nancy.vandroogenbroeck@sintlodewijk.be
Selectie is voorzien op 03/10/19 tussen 09.00 en 16.00 uur

