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MEDEWERKER SNELDIENSTRESTAURATIE (FASTFOODRESTAURANT) 
 

Beroep en aanverwante 
beroepen 

Medewerker sneldienstrestauratie (fastfoodrestaurant) – crew – medewerker (-ster) keuken 

Departement Keuken: fastfood of sneldienstrestauratie 
Overeenstemming met 
ROME-fiche 

G1603 

Functiecategorie 
(Functieclassificatie volgens PC 
302) 

Categorie 3-116D/116C 

Beschrijving Hij/zij staat onder toezicht van de teamverantwoordelijke of de gerant of zijn assistent. De medewerker 
sneldienstrestauratie werkt in de keuken of in de zaal. Hij bereidt hamburgers, salades, garneert broodjes, frituurt 
vis- en gevogeltebereidingen, warmt pizza's op, … of neemt de bestellingen op, bedient de klant en int het geld. 
Hij moet aan de kwaliteits-, dienst- en hygiënenormen voldoen en de interne normen en voorschriften naleven. Hij is 
polyvalent en draait op alle posten mee. 

Taken In de keuken 
q Stelt de keukenapparaten in en start de keukeninstallaties 
q Zet alle componenten klaar voor de bereiding van salades, hamburgers, pizzas, … 
q Stelt het assortiment salades samen volgens model en volgens verwachte verkoop 
q Maakt de warme bereidingen volgens de technische fiches 
q Helpt en werkt aan bepaalde werkposten tijdens de dienst 
q Staat in voor het onderhoud van de werkposten, de apparatuur en het materiaal 
q Zorgt voor de bewaring en opslag van de ingrediënten 

M.b.t. de bediening 
q Maakt de zaal en de toonbank klaar door de kasten, ijskasten, dispensers,… aan te vullen 
q Neemt de bestelling aan en maakt de bereidingen klaar 
q Maakt de rekening met behulp van de kassa en int het geld 
q Leeft de verplichtingen m.b.t. het milieu 

na Daarnaast: 
q Ruimt de tafels af en houdt de zaal in orde 
q Vult de voorraad sausen, servetten, drinkrietjes, … aan 
q Vervangt en perst vuilniszakken 
q Schikt de stoelen 
q Let op de netheid van de toiletten, de parking, de speelruimtes voor kinderen 
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Kennis/Vaardigheden q Stressbestendig en een goede lichamelijke conditie 
q Kennis van de technische handelingen van de mise-en-place 
q Kennis van het materiaal, culinaire termen en de producten (alsook de woordenschat) 
q Kennis en naleven van hygiënevoorschriften en voedselveiligheidsnormen (HACCP) 
q Een onberispelijke persoonlijke hygiëne 
q In team kunnen werken 
q Respect voor de hiërarchie 
q Flexibel op het vlak van uurroosters 

Diploma/Verwachte 
opleiding 

Voor deze functie is geen specifieke opleiding vereist. Over het algemeen wordt de opleiding door het bedrijf 
verstrekt. De mogelijke opleidingen zijn: 
q Studies secundair onderwijs (volledig leerplan): richting hotel 
q Deeltijds secundair onderwijs ( CEFA en EFPME) 
q Specifieke beroepsopleidingen (professioneel referentiecentrum voor de horeca, Horeca Vorming, instellingen 

voor socioprofessionele inschakeling, praktijkgerichte opleidingen) 
Plaats van tewerkstelling Pizzeria, fastfood, sneldienstrestauratie 
Arbeidsvoorwaarden q Onderbroken dienst of doorlopende dienst 

q Variabel uurrooster 
q Weekends en feestdagen 
q Rechtstaand werk 
q Lasten dragen 
q Kledingvoorschriften volgen 

Loonvoorwaarden q Maandelijks minimumloon: 1.862,29 euro bruto (38 uur/week) 
Mogelijke loopbaanevolutie q Bij het etablissement als crewleader of assistant manager 

 


