Kok
Algemene kenmerken

De Kok is werkzaam in een welzijns instelling ten behoeve van Eethuis de Luifel en het
dagcentrum van de Lieven Key (SHDH).

Doel van de functie

Het verzorgen van eten van het eethuis de Luifel en het dagcentrum van de Lieven Key
(SHDH).

Organisatorische positie
De Kok ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de
functie is gepositioneerd. De Kok kan functioneel leiding geven aan één of meerdere
medewerkers.

Resultaatgebieden
Voeding beschikbaar stellen

Stelt in overleg met de betreffende leidinggevende een verantwoord menu samen. Houdt
hierbij rekening met jaargetijden, voedingswaarde, benodigde afwisseling en kosten;

Bereidt maaltijden, lunches en snacks voor in overeenstemming met de verwachte
afname (doelgroep en aantal mensen dat gebruik zal maken van de faciliteiten);

Past waar nodig en mogelijk de maaltijd aan specifieke wensen en diëten aan;

Draagt zorg voor het opdienen en/of afhalen van maaltijden en het klaarzetten voor
distributie;

Ziet er op toe dat de werkzaamheden in de keuken worden verricht conform de geldende
eisen en normen voor hygiënisch werken;

Coördineert, plant en organiseert de werkzaamheden in de keuken.
Resultaat: Voeding tijdig beschikbaar gesteld, evenwichtige, gevarieerde en verantwoord
samengestelde menu’s, conform de geldende wet- en regelgeving (HACCP) en binnen het
beschikbare budget.
Levensmiddelen (producten) inkopen

Bewaakt en beheert de voorraadhoogte van benodigde levensmiddelen;

Stelt de boodschappenlijst samen en draagt zorg voor de inkoop daarvan;

Plaatst bestellingen bij leveranciers en maakt afspraken over de kwaliteit en de prijs;

Neemt afgeleverde bestellingen in ontvangst en controleert aan de hand van de
bestelbon;

Draagt zorg voor de opslag van levensmiddelen in de daarvoor bestemde ruimten
volgens de vastgestelde hygiënische voorschriften;

Beheert het budget in overleg met de leidinggevende.
Resultaat: Levensmiddelen ingekocht, beheerd en opgeslagen volgens de geldende
richtlijnen en procedures.

Keuken en inventaris beheren/onderhouden

Draagt zorg voor en houdt toezicht op het schoonmaken van de keuken en de
bijbehorende apparatuur, hulpmiddelen, keukengerei en inventaris, conform de daaraan
gestelde eisen (o.a. HACCP);

Meldt gebreken en storingen aan de apparatuur e.d. aan de leidinggevende;

Doet voorstellen aan de leidinggevende t.b.v. de keukeninventaris en schaft deze, na
overleg, aan.
Resultaat: Keuken en inventaris in een zodanige (veilige en hygiënische) staat dat maaltijden
hygiënisch bereid kunnen worden en de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en de
cliënt gewaarborgd is.

Profiel van de functie
Kennis

MBO werk- en denkniveau;

Kennis van de wettelijke voorschiften op het gebied van voedselbereiding en hygiëne
(HACCP);

Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, Arbo, milieu en kwaliteit.
Specifieke functiekenmerken

Zelfstandigheid voor het werken volgens richtlijnen en conform (wettelijke) voorschriften
en voor het oplossen van alledaagse problemen;

Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten binnen de locatie gericht op
het verlenen van praktische hulp of diensten aan cliënten en/of medewerkers waarvoor
een klantvriendelijke houding is vereist;

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van praktische informatie;

Affiniteit voor het materiaal bijvoorbeeld bij het bereiden en afproeven van gerechten;

Creativiteit en vindingrijkheid bij het bereiden van gevarieerde maaltijden;
Bewegingsvaardigheid is nodig in verband met snijtechnieken.
Salarisindicatie; betaling volgens cao-welzijn en maatschappelijke dienstverlening

