
    

 

INTERNE en EXTERNE VACATURE 
 

 

Stichting woonzorgcentrum Sint Anna is een zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis. Vanuit de 

waarden Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel bieden wij unieke diensten aan op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg voor ouderen. Sint Anna onderscheidt zich door Gastvrij te zijn in hechte 

zelfregulerende gemeenschappen, door Zorgzaam te zijn voor het gewoon menselijke en door een 

sterk levensbeschouwelijk en Spiritueel karakter op een prachtige landelijke locatie. Hiermee is zij 

uniek in het grote aanbod van zorginstellingen. Voor onze voedingsdienst zijn wij zo snel mogelijk op 

zoek naar een enthousiaste 

 

Eerstverantwoordelijke voeding 
36 uur per week 

 

Wat ga je doen als eerstverantwoordelijke voeding? 

Wij zoeken een eerstverantwoordelijke voeding die meedraait in het voedingsproces en voor dit 

proces de verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast  geef je op een coachende manier functioneel 

leiding aan de medewerkers van het keukenteam (koks, keukenassistenten en medewerkers 

afwaskeuken). Dit wordt zoveel mogelijk op een coachende manier gedaan, maar waar nodig sturend. 

Ofwel je moet in staat zijn om situationeel leiding te geven, waarbij uiteindelijk het team steeds 

zelfstandiger als team gaat werken en je m.n. coachend kunt werken. Dit met als resultaat dat de 

dienstverlening aansluit bij de vraag van de bewoners, de kwaliteit van de voeding geborgd is en dat 

dit door de medewerkers zo zelfstandig mogelijk kan worden opgepakt. Overige resultaten zijn dat de 

productie, planning en het interne proces efficiënt zijn georganiseerd en dat deze voldoen aan 

relevante  wet- en regelgeving en de voedselveiligheid en menucycli zijn beheerd, zodanig dat 

voedselveiligheid is gegarandeerd en de maaltijdkwaliteit is geoptimaliseerd.  

 

 

Wie zoeken wij? 

 Je hebt beschikt over een mbo plus (niveau 4) werk- en denkniveau, met een diploma als dieetkok 

en ook heb je ervaring als instellingskok. Daarnaast heb je ruime ervaring met 

voedingsbereidingsprocessen; 

 ervaring als coachend leidinggevende is vereist. Ervaring met het begeleiden van teams naar 

meer zelfregulerende teams is een absolute pre; 

 een stevige persoonlijkheid die weet om te gaan met weerstanden; 

 je bent in staat om zowel teams als individuele medewerkers te enthousiasmeren en stimuleren; 

 neemt eigen verantwoordelijkheid en weet dit ook bij medewerkers te stimuleren; 

 je hebt een proactieve en bewonersgerichte houding. 

 

 



    

 

Wat bieden wij? 

 Een arbeidsovereenkomst voor 36 uur; 

 Werktijden worden in overleg vastgesteld; 

 In eerste instantie wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden; 

 Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (FWG 45) en deelname aan pensioenfonds Zorg en 

Welzijn. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Wij ontvangen graag je schriftelijke sollicitatie vóór 20 november 2017 via 

vacatures@sintannaboxmeer.nl, onder vermelding van vacature nr. 17-64-FD.   

 

Heb je nog vragen, dan kun je voor meer informatie terecht bij Rudy Arts en Lieke Fransen, via tel.nr. 

0485-571541. Meer informatie over Sint Anna is ook te vinden op www.sintannaboxmeer.nl.   

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 23 november as. in de ochtend. 

 

DEZE VACATURE WORDT GELIJKERTIJD INTERN EN EXTERN VERSPREID 
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