
  

  

VZW ZORG-SAAM ZUSTERS KINDSHEID JESU 

WZC SINT-ELIGIUS 

Sint-Elooistraat 56 

9080   Lochristi (Zeveneken) 

 

 

WZC Sint Eligius (Lochristi Zeveneken Lokeren) is een voorziening voor oudere bewoners. 
Met een 104-tal medewerkers geven we in WZC Sint Eligius dagelijks zorg op maat voor 160 
bewoners, waarvan een aantal senioren in kortverblijf – assistentiewoningen en 
dagverzorging. 
 
Wij maken deel uit van een grote groep van ouderen voorzieningen : De VZW Zorg Saam 
Zusters Kindsheid Jesu. Meer dan 1700 deskundige medewerkers en geëngageerde 
vrijwilligers maken werk van hun kernopdracht en streven naar zorg op maat. We doen dit 
door een eigentijdse, kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan 2000 ouderen. 
 
Om de continuïteit van de zorg aan onze bewoners te garanderen, zijn we op zoek naar een 
nieuwe collega die wil meebouwen aan onze toekomst. 
 

LOGISTIEKE HULP KEUKEN/AFWAS 
 HULPKOK 

Uw functie :  
Kookproces en dieetkeuken 
Portioneren 3 maaltijden. 
Charcuterie snijden + verdelen. 
Stock controle + leveringen stockeren. 
Onderhoudstaken in keuken. 
Aandacht voor hygiëne en netheid van afwerking. 
Variabel uurrooster  
 
Uw profiel : 
Minimum lager secundair onderwijs. 
De specialisatie ‘kok’ sterkt tot de aanbeveling 
Christelijke levensvisie respecteren. 
Collegiaal en in team kunnen werken. 
Nederlandse taal beheersen. 
Enthousiast, dynamisch en kritisch ingesteld zijn. 
Bereid zijn tot het aanleren van werken volgens HACCP normering en openstaan voor nieuwe 
technieken.  
Eigen vervoer is pluspunt (uren tewerkstelling zijn niet altijd in overeenstemming met openbaar 
vervoer). 
 
Wij bieden : 
Voltijdse arbeidsovereenkomst  38u per week ONBEPAALDE DUUR 
Een boeiende en afwisselende job. 
Verloning volgens de VVI barema onder paritair comité 330.01 (Sub. Com. niet ziekenhuizen). 
Extra legale voordelen zoals : maaltijdcheques, fietsvergoeding, premies voor weekend, ……..  
 
Bij interesse gelieve uw sollicitatiebrief en cv op te sturen naar onderstaand adres en of  door te 
mailen naar een van onderstaande  mailadressen:   
Adres: WZC St. Eligius  St. Elooistraat 56   9080 Lochristi 
Administratief directeur: Luc Vandenberghe Email : Vandenberghel@steligius.zkj.be 
Diensthoofd keuken: Veerle Gansbeke Email: Gansbekev@steligius.zkj.be 


