
 
 
 
 

 

 

 

Elke dag verstrekken ruim 300 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp en individuele 

begeleiding aan meer dan 1.300 personen en gezinnen die dakloos zijn of vragen om 

internationale bescherming. Samusocial is de voornaamste Brusselse operator met een 

mandaat van het Gewest voor de opvang van daklozen en van Fedasil voor mensen die om 

internationale bescherming hebben gevraagd. 

 

Is het voor u belangrijk om zelf overtuigd te zijn van de opdrachten van 
uw werkgever en wenst u onze teams te komen versterken? 

 

 

Samusocial zoekt een 
 

Keukenhulp 
 

CTD – v/m/x – Fr/Nl 
 

 
 
Uw functie 
 
In het kader van de opening van een nieuw, door New Samusocial beheerd Fedasil-centrum, wordt er 
een team gerekruteerd om de opvang van 230 bewoners te verzorgen. In dit verband zijn we op zoek 
naar verschillende veelzijdige en gastvrije mensen met als missie : 
 
 
- Eten controleren, klaarmaken en serveren. 

- Zorgen voor een goede afstemming van het centrum op de interne behoeften in samenwerking 

met de buitendiensten. 



 

Uw taken omvatten de volgende aspecten : 

 
- Zorgen voor de goede ontvangst en opslag van voedingswaren op de juiste plaats volgens de 

hygiënenormen. 

- (schappen, koelkasten, diepvriezers). 

- De kwaliteit en hoeveelheid van de ontvangen voedingswaren controleren. 

- De etenswaren klaarmaken rekening houdend met de benodigde hoeveelheid en dit op tijd voor 

het begin van de service. 

- De maaltijden correct in porties verdelen en serveren aan de bewoners. 

- De keuken in een perfecte staat van properheid houden. 

- De beschikbare voorraad beheren en de coördinator informeren wanneer deze opraakt. 

- Elk probleem en/of conflict tussen de gebruikers doorverwijzen naar de coördinator. 

- Technische of properheidsproblemen in de keuken en de eetzaal doorverwijzen naar de 

coördinator. 

 
Uw profiel 
 

Technische bekwaamheden….. 

 

- U werkt graag in een multidisciplinair team; 

- Kennis van AFCA-normen (hygiëne, naleving van de koelketen, enz.); 

- Algemene kennis van de verschillende projecten en doelstellingen van Samusocial; 

- Kennis van het Engels, Arabisch of een andere taal is een pluspunt; 

- U hebt een goede kennis van MS Office. 

 

Menselijke vaardigheden….. 

 

- U hebt een algemene houding van respect, vriendelijkheid en kunt goed luisteren. 

- U kunt zich aanpassen aan de verschillende mensen die u tegenkomt. 

- U onderhoudt een regelmatige uitwisseling met de coördinator of de andere teamleden. 

- U bent flexibel, solidair en werkt zelfstandig. 

- U respecteert het arbeidsreglement en de geldende deontologische code. 

 
Ons voorstel 
 
 Een contract voor duidelijk omschreven werk in een menselijk geëngageerde en snel 

veranderende omgeving. 

 Werkuren: van 11.00 tot 19.00 uur. 

 Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02. 

 Maaltijdcheques. 

 Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten verblijfplaats/werkplaats. 

 Voorkeurstarieven in ziekenhuizen van het IRIS-netwerk. 

 Een werkplek in Brussel binnen dynamische teams. 



 

Geïnteresseerd? 
 

Vertel ons wat u motiveert om deel uit te maken van Samusocial !   
Stuur uw curriculum vitae en uw beschikbaarheid naar het volgende adres: 
jobs@samusocial.be (T.a.v. Olivier Goossens) 

 
Samusocial zet zich in om diversiteit en respect voor verschillen te bevorderen, ongeacht afkomst, 
geslacht, leeftijd, eventuele handicap, persoonlijke, culturele, filosofische en religieuze overtuigingen. 
Voor mensen met een handicap worden redelijke aanpassingen voorzien. Hiervoor nodigen we 
aanvragers van harte uit om ons hun noodzakelijke accommodatiebehoefte(n) mee te delen. 


