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Selectieprocedure voor de onmiddellijke aanwerving van een halftijdse medewerker en met 
aanleg van een werfreserve van 2 jaar voor half- en voltijdse functies 
 
Halftijdse, contractuele functie 
Niveau E1-E3 

 
 
Solliciteer uiterlijk op: woensdag 27 november 2019 
 

 

Solliciteer online via www.lier.be! 
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Bij stad en OCMW Lier zetten meer dan 600 enthousiaste medewerkers zich elke dag in voor een 

klantvriendelijke dienstverlening. Lier staat bekend als een gezellige, bruisende stad waar het voor 

elke inwoner en werknemer goed is om te leven, wonen en werken. Wat dacht je van een terrasje op 

het Zimmerplein, joggen langs de Kleine Nete of shoppen in de historische straten?  

 

Als regionale, centraal gelegen stad, bereik je Lier vlot met fiets, bus, trein en zelfs kano. Een 

fietsvergoeding en de volledige terugbetaling van openbaar vervoer maken duurzame verplaatsingen 

extra aantrekkelijk voor werknemers. Een job bij stad en OCMW Lier biedt stabiliteit en een goede 

balans tussen werk en privé. Zo hebben de meeste diensten glijdende werktijden en geniet je van een 

aantrekkelijke verlofregeling. Binnen de organisatie kan je regelmatig deelnemen aan ontspannende 

activiteiten met collega’s. 

 

Bij stad en OCMW Lier kom je steeds terecht in een afwisselende, uitdagende job met 

verantwoordelijkheid. Je staat elke dag in contact met mensen en vervult een maatschappelijk 

waardevolle functie. 

 

Het stadsbestuur en het OCMW van Lier smolten samen tot één organisatie en werken onder een 

gemeenschappelijke algemeen directeur. 

 

We staan beslist open voor een grote verscheidenheid en selecteren enkel aan de hand van 

kwaliteiten. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur, 

seksuele geaardheid of geloof.  

 

Meer informatie over stad en OCMW Lier vind je op www.lier.be en www.sociaalhuislier.be. 
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Niveau: E1-E3 

Departement: Welzijn / WZC Paradijs 

Team: Keuken 

Je rapporteert aan: Verantwoordelijke keuken 

 

 

Organigram stad en OCMW Lier: 
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Als keukenmedewerker verzorg je de dagelijkse maaltijden voor de bewoners van woonzorgcentrum 
Paradijs.  
 
Je taken bestaan onder andere uit: 

 klaarmaken buffetwagens 
 maaltijden opscheppen voor de bewoners 

 poetsen en afwassen in de keuken 
 leveringen controleren 

 … 
 
We hechten veel belang aan veiligheid binnen de voedselketen. Je waakt er dan ook mee over dat het 
bereiden en eten van de maaltijden in optimale en hygiënische omstandigheden kan gebeuren. 
 
Je bent bereid om in het weekend te werken. 

 

We zoeken één halftijdse medewerker om onmiddellijk te starten. Daarnaast leggen we via deze 

werving ook een werfreserve aan van 2 jaar voor half- en voltijdse functies. 

 

 

 

 

Resultaatsgebied 1 

Ondersteunende taken in de keuken: 

 

 Poetsen van de keuken 

 Afwassen en bediening van de afwasmachine 

 Karren klaarmaken en deze naar de afdelingen brengen 

 

 

Resultaatsgebied 2 

Veiligheid binnen de voedselketen bewaken: 

 
 Zorgen voor een goede lichaams- en handhygiëne 
 Taken uitvoeren in propere werkkledij, geen persoonlijke kledij dragen die zichtbaar is 
 De hygiëneregels respecteren en correct toepassen 
 Maaltijden portioneren op een hygiënische en veilige manier 
 FIFO-principe toepassen bij nieuwe leveringen en bij het aanvullen van de buffetwagens 
 Jaarlijks bijscholen op gebied van HACCP 
 Correct opvolgen van de gemaakte afspraken en regels rond HACCP 

 

 

Resultaatsgebied 3 

Portioneren van de maaltijden op de afdelingen: 

 
 Portioneren van maaltijden op een correcte en vlotte manier op de afdelingen, rekening 

houdend met de geldende regels (o.a. dieetvoorschriften) 
 In acht houden van regels inzake kwaliteit en hoeveelheden en melden wanneer er zich 

problemen of onregelmatigheden voordoen 
 Mee zorgen voor een gebruikersgerichte portionering, een kwaliteitsvolle verdeling en 

presentatie van de maaltijden. 

 

 

Resultaatsgebied 4 

Nazicht leveranciers op correcte levering: 
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 Objectieve controle van leveringen op juistheid, hoeveelheid, versheid en temperatuur 
 Aftekenen van de leveringsbon bij afwezigheid van de verantwoordelijke keuken of hulpkok 
 Afgetekende leveringsbon klasseren in de juiste map (traceerbaarheid) 

 

 

Resultaatsgebied 5 

Collegiale samenwerking: 

 
 Actieve deelname aan werkoverleg 
 Gemaakte afspraken strikt naleven 
 Bijspringen bij werkzaamheden in de algemene keukenwerking en andere keukenactiviteiten 

indien nodig 
 Er samen voor zorgen dat de geleverde voedingswaren zorgvuldig worden gestockeerd en 

meehelpen aan een degelijk voorraadbeheer 
 Een maximale hygiëne nastreven 

 

 

Resultaatsgebied 6 

Verantwoordelijkheid opnemen en signaleren van problemen: 

 
 Signaleren van vastgestelde problemen i.v.m. voeding, keukenwerking en menuplanning en 

de werking van de dienst in het algemeen 
 De instructies en verwachtingen met betrekking tot een kwalitatieve dienstverlening opvolgen 
 Economisch werken 

 

 

 

Welke competenties verwachten we van jou?

Algemene competenties:

 Collegialiteit en samenwerking 

 Flexibiliteit 

 Kwaliteit en nauwgezetheid 

 Klantgerichtheid 

 Organisatiebetrokkenheid 

 Integriteit 
 
 
 

 

 

Je bent medisch geschikt voor de functie en hebt kennis van de Nederlandse taal.  
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Stad en OCMW Lier bieden je een uitdagende halftijdse job. 

 
Weddeschaal E1-E3: 

 Basiswedde in trap 0: 942,35 euro bruto/maand  

 Basiswedde in de 10de weddetrap: 981,47 euro bruto/maand  
 Beide bedragen te verhogen met haardgeld of standplaatstoelage naargelang de 

gezinstoestand.  
 
 
Werkervaring bij de overheid wordt integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit; 
relevante beroepservaring in de privésector voor maximum 10 jaar.  

 

Het salaris wordt aangevuld met heel wat extra voordelen: 

- Maaltijdcheques van 6 euro  

- Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer 

- Fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer 

- Gratis hospitalisatieverzekering 

- Gunstig aanvullend pensioen 

 

 

 

 

De selectieprocedure bestaat uit 2 delen.  

 

Deel 1: Praktisch gedeelte (30/60 te behalen)   

Je wordt geconfronteerd met een praktische proef die verband heeft met de functie en waarbij een 

aantal competenties worden getoetst.  

 

Indien er meer dan 50 kandidaten zijn, wordt er een schriftelijke preselectie gehouden. 

 

Deel 2: Mondeling gedeelte (20/40 te behalen)  

Er vindt een gesprek plaats met de selectiecommissie, bestaande uit meerdere juryleden. In het 

gesprek wordt jouw profiel getoetst met de specifieke vereisten van de functie. De motivatie, 

persoonlijkheid, werkervaring, vakkennis en de interesse voor het werkterrein worden besproken. 

 

Wanneer slaag je? 

 Om geslaagd te zijn moet je 50% van de punten behalen op de praktische proef, 50% op het 

mondeling selectiegedeelte en 60% op het geheel van deze 2 delen van de selectie. 

 De geslaagde kandidaten worden gerangschikt naar resultaat. Wie eerst gerangschikt is, 

nadat hij of zij slaagde voor het praktisch en het mondeling gedeelte, wordt aangesteld. 
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Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer uiterlijk op woensdag 27 november via 

het online formulier op www.lier.be. Vergeet niet je CV en sollicitatiebrief op te laden. 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Katleen Machiels, departement Personeel,  

tel. 03 491 61 24 of via jobs@lier.be. 

 

 

 

Ga naar het sollicitatieformulier 

https://www.jobsolutions.be/register/4656

