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MEDEWERKER CAFETARIA IN EEN GROOTKEUKEN 
 
Beroep en aanverwante 
beroepen 

Medewerker cafetaria in een grootkeuken 

Departement Grootkeuken 
Overeenstemming met 
ROME-fiche 

 

Functiecategorie 
(Functieclassificatie volgens PC 
302) 

Categorie 2-125 

Beschrijving De medewerker cafetaria neemt deel aan grootkeukenactiviteiten en staat onder toezicht van de verantwoordelijke of 
de zaakvoerder. Hij helpt aan de bereiding en de bediening van warme en koude snacks en dranken. 

Taken q Smeert en belegt broodjes met verschillende kaas-, vlees- en vissoorten, salades en andere garnituren 
q Zorgt voor de mise-en-place van de toonbank 
q Verkoopt en verpakt de broodjes, snoep, dranken en andere snacks die worden aangeboden 
q Zorgt voor de bewaring en de opslag van ingrediënten; waakt over de kwaliteit van de gerechten; let op 

de presentatie 
q Onderhoudt het werkmateriaal en werkplaats 

Kennis/Vaardigheden q Kennis van de technische handelingen van de mise-en-place 
q Kennis en naleven van hygiënevoorschriften en voedselveiligheidsnormen (HACCP) 
q Een verzorgd voorkomen en een onberispelijke persoonlijke hygiëne 
q Oog voor netheid en kwaliteit 
q Klantgericht 
q Snel 
q Respect voor de hiërarchie 
q In team kunnen werken 
q Flexibel op het vlak van uurroosters 
q Een goede lichamelijke conditie, aangezien het om rechtstaand werk gaat 

Diploma/Verwachte 
opleiding 

Om deze functie uit te oefenen is er geen opleiding nodig. 
 
De mogelijke opleidingen zijn: 
q Studies secundair onderwijs (volledig leerplan): richting hotel 
q Deeltijds secundair onderwijs (CEFA en EFPME) 
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 q Volwassenenonderwijs 

q Specifieke beroepsopleidingen (instellingen voor socioprofessionele inschakeling, praktijkgerichte opleidingen) 
Plaats van tewerkstelling Grootkeuken: bedrijfsrestaurant, scholen, kantines, … 
Arbeidsvoorwaarden Doorlopende dienst 

Variabel uurrooster 
Weekends en 
feestdagen Rechtstaand 
werk Luidruchtige 
omgeving Lasten dragen 
Uniform dragen of kledingvoorschriften volgen 

Loonvoorwaarden q Maandelijks minimumloon: 1.851,57 euro bruto (38 uur/week) 
Mogelijke loopbaanevolutie Doorgroeien in de sector van de grootkeuken gaat via praktijk en ervaring, maar ook door permanente vorming. 

 


