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GERANT SNELDIENSTRESTAURATIE (FASTFOODRESTAURANT) 
 
 
 
 
 
Beroep en aanverwante 
beroepen 

Gerant sneldienstrestauratie (fastfoodrestaurant) – Fastfoodmanager, eerste assistent-manager, assistent 

Departement Grootkeuken 
Overeenstemming met 
ROME-fiche 

G1402 

Functiecategorie 
(Functieclassificatie volgens PC 
302) 

Categorie 9 – 805 (8 voor de assistenten) 

Beschrijving Als verantwoordelijke van het etablissement, staat de gerant van een fastfoodrestaurant of de fastfoodmanager in 
voor 
de dagelijkse activiteit van het etablissement. Hij is actief in de zaal om zijn team bij te springen en achter de 
schermen staat hij in voor het beheer van het restaurant. 

Taken q Maakt de budgetten van het restaurant op 
q Zorgt voor het beheer en het bereiken van de doelstellingen 
q Let op de kwaliteit van het onthaal, de bediening en de productie 
q Let erop dat normen en standaarden worden nageleefd 
q Controleert de productie en beheert de voorraden 
q Doet de boekhouding 
q Stelt de planningen en de uurroosters op 
q Ontwikkelt lokale marketingacties 
q Superviseert het werk van zijn teamleden en assistenten 
q Werft medewerkers aan, leidt ze op en begeleidt ze 
q Zorgt ervoor dat het werk volgens strikte hygiënevoorschriften wordt verricht 
q Leeft de verplichtingen m.b.t. het milieu na 

Kennis/Vaardigheden q Kennis van handel en management 
q Minimale technische kennis van de machines 
q Snel kunnen werken 
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 q Teamwerk 

q Leiding kunnen geven: het team superviseren en motiveren 
q Doorzettingsvermogen 
q Georganiseerd en planmatig 
q Stipt, zowel op het vlak van het beheer als de hygiëne 
q Klantgericht en serviceminded 
q Een goede lichamelijke conditie 
q Stressbestendig 

Diploma/Verwachte 
opleiding 

Het is mogelijk deze functie uit te oefenen door na verschillende jaren ervaring en een specifieke opleiding binnen het 
bedrijf intern door te groeien. Een opleiding hoger onderwijs is absoluut nodig om deze functie meteen te bekleden. 

 
De mogelijke opleidingen zijn: 

q Studies hoger onderwijs: bachelor hotelmanagement of toerisme, management, … 
q Specifieke beroepsopleiding 

Plaats van tewerkstelling Fastfood 
Arbeidsvoorwaarden In shiften: 7 u. tot 15 u., 15 u. tot 23 u. 

Weekends en feestdagen 
Rechtstaand werk 
Uniform dragen of kledingvoorschriften volgen 

Loonvoorwaarden q Maandelijks minimumloon: 2.748,64 euro bruto (38 uur/week) (2119,62 voor een assistent) 

Mogelijke loopbaanevolutie Gerant van een of meer fastfoodrestaurants met een grotere omzet en een groter bezoekersaantal, directeur van een 
geografische zone met de restaurants van eenzelfde regio (zoneverantwoordelijke of districtmanager). 

 


