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1.BİRİM: Yemekhane

2.GÖREV ADI: Hastane Yemekhane Sorumlu Memuru

3.AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Müdürü, Mutfak Sorumlu Diyetisyeni

4.GÖREV DEVRİ:Diyetisyen

5.YATAY İLİŞKİLER: -

6.GÖREV AMACI: Teknik şartnameye göre günlük yemeğin yapılması ve hastane içerisinde

düzenli dağıtılmasını sağlamak

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:

7.1.Mutfak ve yemekhane hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinde Mutfak

Sorumlu Diyetisyen, Hastane Müdürü ile birlikte çalışır.

7.2.Mutfağın temizlik ve düzeni, mutfak personelinin sağlıklı olması, yiyeceklerin sağlık

şartlarına uygun olarak pişirilmesini ve servisini kontrol eder.

7.3.Mutfakta hazırlanan yiyeceklerin sağlık şartlarına uygun olarak saklanmasını sağlar ve

denetler.

7.4.Yiyecek malzemelerinin kazana girmeden önce kişi sayısına göre şartnamedeki gramajlara

uygunluğunu ve miktarını kontrol etmek.

7.5.Servis sırasında yemeğin porsiyon kontrollerini yapmak.

7.6.Şartnameye uygun görülmeyen yiyecek ve malzemeleri diyetisyenlere bilgi vererek derhal

uygunu ile değiştirmek.

7.7.Firma mensubu veya hastane personeli olup da mutfakta görevi olmayan kişilerin mutfağa

girmesini, dolaşmasını ve temizlik kurallarını ihlal etmesini önlemek.

7.8.Yemek pişirme işinden, gıdanın hastaneye kabulü, artık ve çöplerin ortadan kaldırılmasına

kadar tüm aşamalarda yüklenici firmayı ve tüm çalışanlarını denetlemek. Doğru bulmadığı

konularda düzeltme için firmayı uyarmak.

7.9.Yemek yiyen personel sayısını günlük olarak belirleyip rapor etmek.

7.10. Mutfak ve yemekhanelerde görülen eksiklikleri tespit etmek.

7.11.Mutfak ve yemekhane ile ilgili sorun oluştuğunda sorumlu amire bilgi vermek.

7.12.Mutfak ve yemekhane içerisinde uygun forma giymek.

7.13.Yemek tarifelerinin standartlaştırılmasında diyetisyenler ile birlikte çalışır.

7.14.Hazırlanan yemeklerin hasta, refakatçi ve personele sunumuna kadar kaliteli bir şekilde

getirilmesini sağlar.
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7.15.Mutfak personelinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlar.

7.16.Mutfakta eksik ve arızalı araç gereçlerin tespitini yaparak Destek Hizmetleri Müdürüne

bildirir.

7.17.İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek.

8.YETKİLER:Teknik şartnameye göre hazırlanan yemek tabelalarındaki yemeklerin

pişirilmesini ve hazırlamasını kontrol etmek. İdarenin ön gördüğü görevleri yerine getirmek.


