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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST 

ASSISTENT-KOK (M/V/X)  
Niveau D  

Deeltijds Vervangingscontract  
 
Het OCMW van Vorst stelt 400 personeelsleden te werk verdeeld over verscheidene diensten: Afdeling 
Sociale Zaken (Algemene Sociale Dienst, Schuldbemiddeling, Thuiszorg, SPI Dienst, Dienst Recht op 
Energie …), Afdeling Algemene Zaken (HR, Juridisch …), Afdeling Logistiek (Onderhoud, Informatica), 
Afdeling Financiën, Inkomsten en een Rust- en Verzorgingstehuis. 
 
Om zijn bewoners een betere servicekwaliteit aan te bieden, zoekt het OCMW van Vorst voor zijn Rust- en 
Verzorgingstehuis Val des Roses 1 Assistent-Kok (M/V/X), Niveau D, op een deeltijds 
vervangingscontract, die zal werken onder rechtstreeks toezicht van de Souschef.  
 

OPDRACHT VAN DE INSTELLING 
 
Val des Roses is het rusthuis van het OCMW van Vorst. De instelling heeft een opnamecapaciteit van 160 
bedden die zijn ingedeeld volgens het type 'Rusthuis' en 'Rust- en Verzorgingstehuis'. Er wordt bijzondere 
aandacht besteed aan verwarde bewoners, zij worden opgevangen in kleine, speciaal aangepaste 
leefgroepen. 
 
Val des Roses' ruim dienstenaanbod wordt ondersteund door: Verplegend personeel en Verpleeghulpen, 
Fysiotherapeuten, een Logopediste, Ergotherapeuten, een Psychosociale dienst, een Coördinerend Arts, een 
Referentiepersoon voor Dementie, Leefgroepsbegeleiders, Animatrices, een Technische en Logistieke 
Dienst, alsook een Onthaal Dienst. 
 

ALGEMENE OPDRACHT VAN DE ASSISTENT-KOK  
 

De taak van de assistent-kok bestaat erin de keuken bij te staan in haar dagelijkse taken: deelnemen aan de 
dagelijkse bereiding van de maaltijden en aan het onderhoud van de uitrusting en de lokalen, met strikte 
inachtneming van de hygiënenormen en de dieetvoorschriften van de maaltijdontvangers. 
 

1. Productie en distributie van maaltijden met inachtneming van de werkprocedures, 
preventiemaatregelen en hygiënevoorschriften (materieel, HACCP en persoonlijk) 

- Zorgen voor de productie van koude en warme bereidingen  

- Deelnemen aan de portionering van de schalen bestemd voor de bewoners en erop 

toezien dat de specifieke kenmerken van hun voeding en hun verzoek, vermeld op de 

individuele kaarten, worden gerespecteerd. Zorg voor een harmonieuze en smakelijke 

presentatie op het bord. 

- Het serveren van maaltijden in het restaurant, met een "kwaliteit" mentaliteit. 

- Zorgen voor de portionering van de maaltijden die buiten worden uitgedeeld. 

- Zorgen voor het schoonmaken van zijn/haar werkplek, karretjes, gebruikte apparatuur 

en draagt zorg voor de goede staat en netheid van de keuken en de opslagruimten. 

- Doe het afval in de daarvoor bestemde containers. 

 
2. Deelnemen aan de activiteiten van de animatiedienst 

- Deelnemen aan evenementen georganiseerd door het Maison de Vie. 
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3. Wees een teamspeler en geef blijk van een dynamische geest bij de invoering van nieuwe 
technieken, materialen, enz. 

- Deelnemen aan de integratie en het inwerken van nieuw personeel. 

- Deelnemen aan interne en externe opleidingen 

- Zorgen voor de uitvoering van het levensproject via de opdrachten en taken van de 

dienst. 

FUNCTIEPROFIEL & VEREISTEN KWALITEITEN 
 

• Relevante beroepservaring van ten minste 3 jaar in een soortgelijke functie  
• Bezit van een CESI-diploma  
• Tweetaligheid (Frans/Nederlands) is een pluspunt 
• Samenwerking en teamgeest 
• Grondigheid 
• Geest van initiatief 
• Bestand tegen stress 
• Openheid tegenover mensen binnen en buiten de instelling 
• Interesse in de verpleeghuissector en de publieke sector 

 
INFORMATIE OVER DE VACATUUR 

 
• Type van het contract: Vervangingscontract  
• Salarisschaal : Niveau D 
• Werkrooster: Halftijds (18U/week)  
• Uurrooster: 7U00-14U42/dag, met een gemiddelde van 1 op 2 weekends  
• Indiensttreding : Onmiddellijk 
• Kosten voor openbaar vervoer volledig gedekt (trein, MIVB en ook een fietsvergoeding) 
• Aantrekkelijke verlofregeling (overheidssector) 
• Voordelige hospitalisatieverzekering  
• Erkenning van anciënniteit in de particuliere en/of openbare sector 
• Maaltijdcheques 

 
WERVINGSPROCEDURE 

 
Stuur uw volledige kandidatuur (CV, Motivatiebrief, Kopie van het Diploma) ENKEL PER E-MAIL naar 
HR-Ontwikkeling Dienst: recrutementcpas@cpas1190.brussels, met vermelding van de aanbieding 
referentie 06VDR/Aide-Cuisinier/2022. 
 
Uiterste datum voor het ontvangen van kandidatuur: Woensdag 05/10/2022, vóór 18U00. 
 
Na een eerste selectie op basis van de CV's zullen de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor 
een gesprek dat zal plaatsvinden op 17/10 en/of 18/10/2022. 
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