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GEMOTIVEERDE KEUKEN- EN POETSMEDEWERKER  - DEELTIJDS (M/V) (HOVE) 

 

Het Multi Functioneel Centrum Ritmica is op zoek naar een gedreven keuken-  en poetsmedewerker 

om het team te vervolledigen. Het takenpakket is tweeledig. Enerzijds sta je het keuken-team bij 

voor bereiden en verdelen van maaltijden, afwassen en poetsen van de keuken.   

Anderzijds voer je logistieke taken uit zoals poetsen, wassen en strijken, …   

 

Gezocht profiel 

gemotiveerde medewerker, zin voor initiatief, kennis van koken, handen uit de mouwen steken, 

flexibel, graag met kinderen omgaan   

Diploma 

Geen specifieke studievereisten  

Job-gerelateerde competenties 

• Assisteren bij koken  

• Verdeling maaltijden  

• Afwassen  

• Keuken grondig schoonmaken  

• Vloeren, sanitair en meubilair schoonmaken 

• Stof afnemen, afval sorteren en vuilnisbakken leegmaken 

• Schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden 

• Wassen en strijken  

Talenkennis 

• NEDERLANDS (zeer goed)  

Werkervaring 

Ervaring in grootkeuken is pluspunt  

 

Aanbod  

 

• DEELTIJDS contract van onbepaalde duur, start 03/01/2022 

• Werkuren: 20 uren  

MA/DI/WOE/DO/VRIJ: 11u– 15u 

• Comfortabele werkomgeving, aangename werksfeer 
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• Verloning conform wettelijke barema's van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap) 

• Plaats tewerkstelling: WOUWSTRAAT 44 - 2540 HOVE  

• Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine 

of handicap.  

 

Voordelen 

 

• MFC Ritmica is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en voorziet fietsvergoeding 

• Wij werken in een groen kader, onder het motto "leer, lach, leef" 

• Persoonlijke en warme werksfeer  

• Opleiding en coaching op de werkvloer 

 

Meer weten over Ritmica? Neem gerust een kijkje op onze website www.ritmica.be 

 

 

Verder verloop van aanwervingsprocedure 

 

Waar en hoe solliciteren?  

• Solliciteren is mogelijk tot en met maandag 15 november 2021 

• E-mail je CV en motivatiebrief t.a.v. Dhr Bert Van den Bergh via jobs@ritmica.be 

Met vermelding van ‘vacature keuken’ 

 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Bert Van den Bergh, via het nummer 03/460 

11 50. 

  

Sollicitatiegesprekken gaan door op maandag 22 november 2021 

Vermoedelijke aanwerfdatum:  Maandag 03/01/2022 
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