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Welkom bij de dienst voeding. 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken. 

Dit is een korte voorstelling van de dienst voeding. 
Wat is het takenpakket, welke ondersteuning bieden we jou…
We verzekeren een goede samenwerking en ondersteuning om leerrijke groeimomenten aan te bieden.  
Vergeet echter onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en patiëntgerichte zorg 
verzekeren aan onze patiënten. ‘Zorg met een ziel’

We wensen je alvast een leerrijke periode toe waar je met veel voldoening op kan terugblikken.

Dienst voeding

Beste student
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2 Algemeen

Als eerste kennismaking met het ziekenhuis wordt een verplicht onthaalmoment georganiseerd.
Je kan pas je stage aanvatten als je dit onthaal moment gevolgd hebt. 
Je kan de gegevens omtrent onthaalmomenten terugvinden op.
https://www.mariamiddelares.be/nl/professionals/stagiairs-studenten/stages/voor-de-stage/onthaalmoment 

3 Takenpakket medewerker dienst voeding

Het AZMM beschikt over een aantal departementen:

↗ Het medisch departement
↗ Het verpleegkundig & paramedisch departement
↗ Het financieel departement
↗ Het technisch departement
↗ Het farmaceutisch departement
↗ Het departement informatietechnologie
↗ Het facilitair departement

De dienst voeding behoort tot het facilitair departement.

De medewerker dienst voeding staat in voor:

↗  Werkt mee aan de concretisering van de  opdracht  
 verklaring van het ziekenhuis, ze helpen de missie,  
 visie en waarden van het ziekenhuis uit te dragen.

↗  Het dagelijks aanbieden van voeding voor patiënten,  
 bezoekers en personeel.

↗ Het verzorgen van catering tijdens de verschillende  
 overlegmomenten binnen het ziekenhuis en extra  
 events.

↗ Het volledige afwasproces conform de HACCP   
 richtlijnen.

↗ Een gezond en lekker aanbod van voeding binnen  
 het ziekenhuis. Dit alles onder de meest hygiënische  
 omstandigheden.

https://www.mariamiddelares.be/nl/professionals/stagiairs-studenten/stages/voor-de-stage/onthaalmome
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De medewerker dienst voeding: ↗  Werkt mee aan de concretisering van de  opdracht verklaring van   
 het ziekenhuis.  
 Ze helpen de missie, visie en waarden van het ziekenhuis uit te   
 dragen. 

↗ Zorgt voor de algemene voeding binnen de site van het    
 ziekenhuis teneinde de algemene HACCP richtlijnen te borgen.

↗ Gebruikt na de opleiding op een correcte wijze de middelen,   
 materialen en machines en zal deze ook correct reinigen   
 na gebruik.

↗ Communiceert op een vriendelijke en correcte wijze met   
 collega’s, leidinggevenden, patiënten, bezoekers,…

↗ Kent de procedures van de dienst voeding en kan de PC/tablet   
 gebruiken tijdens de werkzaamheden.
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4 Werkuren en organisatie 

 De dienst voeding is verdeeld in verschillende diensten 
 ↗ Productiekeuken 
 ↗ Centrale vaatwas
 ↗ Restaurant en vergaderzalen 

We werken volgens verschillende shiften 7/7 tussen 05u00 en 24u00. Op zon- en feestdagen tussen 05u30 en 19u30.

START EINDE PAUZE

maaltijdadministratie 05u30 14u00 11u30 - 12u00

ontvangst goederen 06u00 14u30 10u45 - 11u15

vroegdienst koude keuken 06u00 14u30 11u30 - 12u00

dieetkok 06u00 14u30 11u30 - 12u00

kok warme keuken 06u00 14u30 11u30 - 12u00

kok warme keuken 2 06u00 14u30 12u00 - 12u30

medewerker warme keuken 07u00 15u30 11u30 - 12u00

dagdienst koude keuken 08u00 16u30 11u30 - 12u00

pottenwas 08u00 16u30 11u30 - 12u30

vaatwas post A, B, C, D, E 08u00 16u30 11u30 - 12u00

vaatwas post F 08u00 16u30 11u00 - 11u30

loper 11u00 19u00 11u30 - 12u00

START EINDE PAUZE

schoonmaakdienst 1, 2 09u00 17u30 11u30 - 12u00

laatdienst 1 11u00 19u00 11u30 - 12u00

laatdienst 2 11u30 19u30 11u30 - 12u00

vroegdienst 1 06u00 14u30 11u30 - 12u00

vroegdienst 2 06u30 15u30 11u00 - 11u30

kok restaurant 06u00 14u30 11u00 - 11u30

vergaderzalen 06u00 14u30 11u00 - 11u30

magazijn restaurant 06u00 14u30 11u00 - 11u30

koude keuken 07u00 15u30 11u00 - 11u30

dagdienst restaurant zaterdag 07u00 15u30 11u00 - 11u30

dagdienst 08u30 11u30 -

dagdienst 08u30 12u30 -

dagdienst 08u00 12u00 -

reservedienst 08u00 16u30 12u30 - 13u00

dagdienst verantwoordelijken 08u00 16u30 12u30 - 13u00
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6 Student specifieke informatie

6.1 Wat wij verwachten van een student

 

↗ Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme.
↗ Inzicht krijgen in het takenpakket en de werking van de dienst voeding.
↗ Respect voor privacy en beroepsgeheim.
↗ Collegialiteit
↗ Persoonlijke hygiëne, kledij, correct reinigen, correct gebruik van beschermingsmiddelen.
↗ Bij ziekte verwittig steeds de dienst voeding vóór aanvang van de shift via het telefoonnummer    
 09/246 93 00

6.2 Wat kan een student van ons verwachten

  

↗ Vriendelijke en behulpzame begeleiding op de werkvloer.
↗ Aangepaste werkkledij met veiligheidsschoenen
↗ Gerichte uitleg omtrent taken, producten, machines, …
↗ Afhankelijk van het startuur van de dienst: ontbijt 
↗ Water, koffie, soep, personeelkorting in de cafetaria (op vertoon van de badge) 

5 Samenwerking met andere disciplines 

Als medewerker kom je met iedereen in het ziekenhuis in contact, 
patiënten, bezoekers,  dokters, verpleging, collega’s, vrijwilligers, ….

Op elk moment neem je een vriendelijke, hoffelijke professionele houding 
aan.
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Wij wensen je veel succes met de stage.

Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent I 09 246 46 46 I www.mariamiddelares.be I info@azmmsj.be

AZ Maria Middelares heeft deze infor matiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. 
Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.

dienst voeding september 2020

VOLG ONS OOK OP: 


