Bijlage: Functieclassificatie in de horeca
In de functieclassificatie van de horecasector zijn alle referentiefuncties opgenomen, onderverdeeld in 9
functiecategorieën. De functies gemarkeerd met *** zijn volledig uitgeschreven op www.fanvanhoreca.be/jobs.

Categorie I

Categorie III

medewerk(st)er office
afruim(st)er ***
aangestelde verdeling koffie, dranken en broodjes
aangestelde toiletten

medewerk(st)er keuken - pizzabakker(in)
medewerk(st)er sneldienstrestauratie-keuken/grillcrew ***
frituurbakker(in) ***
medewerk(st)er spoelkeuken ***
bordenwass(t)er
bordenwass(t)er spoelkeuken alleenwerkend
medewerk(st)er spoelkeuken (groot vaatwerk)
bordenwass(t)er vast en mobiel keukenmateriaal
kelner(in) pensiongasten
toonbankbediende / -houd(st)er (bedienen)
toonbankbediende / -houd(st)er (opwarmen en
bedienen)
medewerk(st)er sneldienstrestauratie-onthaal/zaalcrew ***
onthaal ***
hostess
hulp-kassier(ster)
medewerk(st)er ontbijt (buffet) ***
banketkelner(in)
voiturier ***
voerman
portier ***
medewerk(st)er
verkoop
en
controle
toegangskaarten

Categorie II
keukenjongen / -meisje ***
keukenhulp
commis
medewerk(st)er keuken ***
medewerk(st)er snackbar ***
schaaldierenspecialist(e)
ecailler
hulpkelner(in) ***
hulpbarman
hulpbarmeisje / -meid
commis barman
medewerk(st)er selfservice
medewerk(st)er zelfbediening ***
inpak(st)er
aangestelde traysetting
aangestelde distributiekarretjes
hulpkelner(in) (banket)
commis (banket)
besteller aan huis van bereide gerechten
(pizza's,deegwaren,…) ***
boodschapper ***
boodschappenjongen
boodschapjongen
boodschappenlo(o)p(st)er
kruier ***
bagagist
aangestelde kleedkamer
hulp-etagekelner(in)
kamermeisje / -jongen ***
schoonma(a)k(st)er ***
aangestelde linnen
linnenverzorg(st)er ***
naaister
medewerk(st)er wasserij / droogkuis ***
aangestelde kleedkamer
medewerk(st)er verhuur recreatiemateriaal
aangestelde zaalinrichting
hulp verhuizer

Categorie IV

Categorie VI

eerste keukenjongen / -meisje
hoofd keukenhelpers
medewerk(st)er sneldienstrestauratie ***
toonbankkok(kin)
rotisseur
aangestelde grill
vleesbrader
kelner(in) café ***
tapkastbedien(st)er
buffetbediende
buffethoud(st)er
tapkastdien(st)er
toonbankbediende / -houdster(bereiden
bedienen)
kassier(ster) ***
aangestelde bevoorrader automaten
½ rijleid(st)er (banket)
tuinier

chef de partie koude keuken ***
chef de partie warme keuken ***
banketbakker(in)
patissier ***
saucier ***
visbereid(st)er
garde-manger ***
kok(kin) traiteurdienst
slager
eerste rangkelner(in)
verantwoordelijke kelners
wijnkelner(in)
sommelier ***
verantwoordelijke barman
verantwoordelijke barmeisje / -meid
verko(o)p(st)er zaal
steward(ess) ***
hofmeester(es)
eerste rangkelner(in) (banket)
steward - train attendant ***
conciërge
medewerk(st)er infobalie
receptionist(e) ***
klantendienst-guestservice agent
ploegverantwoordelijke receptionisten (shiftleader)
verantwoordelijke telefonisten
chief operator
nachtreceptionist(e) ***
nachtwa(a)k(st)er***
veiligheidsagent(e)***
bewa(a)k(st)er
steward(ess) slaap- en ligwagen
gouverante ***
huisdame / -meester
gouverante d'étage
verantwoordelijke kamermeisjes / -jongens
verantwoordelijke schoonma(a)k(st)ers
hoofd linnenafdeling
verzorg(st)er spa & wellness
medewerk(st)er algemeen onderhoud
timmerman
econo(o)me ***
F & B analyst ***
controller
controleur / -euse
bediende boekhouding ***
medewerk(st)er crediteuren / debiteuren
administratief bediende
medewerk(st)er loonadministratie
medewerk(st)er personeelsadministratie
secretaresse
secretaris

en

Categorie V
demi-chef de partie
ploegverantwoordelijke (crewleader)
ploegverantwoordelijke (shiftleader)
ploegverantwoordelijke bordenwass(t)ers
assistent(e) verantwoordelijke spoelkeuken
entre-mettier
tussengerechtbereid(st)er
kelner(in) klassiek restaurant ***
kelner(in) brasserie, taverne, bistro
½ rijleid(st)er
rangkelner(in) ***
rijleid(st)er
barman/barmeid ***
barkeeper
toonbankbediende / -houd(st)er (bereiden,
bedienen en kassa)
assistent-diëtist(e)
chauffeur / -euse goederentransport
chauffeur / -euse personentransport
verko(o)p(st)er winkel
medewerk(st)er winkel
verko(o)p(st)er minibar
rangkelner(in) (banket) ***
rijleid(st)er (banket)
ambulante verkoper (m/v)
reservatiebediende
kassabediende
front office cashier
telefonist(e) ***
operator
etagekelner(in)
diskjockey
schilder
magazijnier(ster)
nightauditor
coördinator ontvangsten

Categorie VII

Categorie IX

hulp - kok alleenwerkend
chef conciërge
verantwoordelijke receptie
chef(fin) receptionisten
receptiechef(fin)
verantwoordelijke reservaties
reservations supervisor
animator / -trice ***
zwemmeester(es)
teamleader verzorg(st)er spa & wellness
electricien
loodgieter
aangestelde thermische installaties
aanko(o)p(st)er
manager purchasing / purchaser
verantwoordelijke camping
assistent(e) kwaliteit en preventie

chef gerant
keukenverantwoordelijke
keukenchef(in)
oberkelner(in)
hofmeester(es)
maître d’hôtel ***
verantwoordelijke verkooppunt selfservice
cafetaria ***
oberkelner(in) (banket)
hofmeester(es) (banket)
maître d’hôtel (banket) ***
oberkelner(in) (roomservice)
hofmeester(es) (roomservice)
hoofd huishouding
executive housekeeping
spa manager
verantwoordelijke technische dienst
gerant
restaurantmanager ***
front office manager ***
verantwoordelijke receptie
boordhofmeester(es)
kwaliteitscontroleur / -euse ***
(hoofd)boekhoud(st)er ***
commerciële medewerk(st)er
vertegenwoordig(st)er
sales promotor
sales executive
sales representative
opleidingsverantwoordelijke

Categorie VIII
onderchef(fin) keuken
sous-chef ***
kok(kin) ***
kok(kin) alleenwerkend
verantwoordelijke productie
verantwoordelijke spoelkeuken
assistent(e) oberkelner
assistent(e) maître d'hôtel
assistent(e) hofmeester(es)
assistent(e) maître d'hôtel (banket)
assistent(e) oberkelner (banket)
assistent(e) hofmeester (banket)
purser / on board services supervisor
veiligheidschef(fin)
chef(fin) bewaking
assistent(e) oberkelner (roomservice)
assistent(e) hofmeester (roomservice)
verantwoordelijke ontspanningsclub
verantwoordelijke recreatie
recreatiemanager
assistent(e) verantwoordelijke technische dienst
coördinator, ploegverantwoordelijke
assistent(e) zaakvoerder
assistent(e) banketmanager
verantwoordelijke diëtiek
diëtist(e)***
adjunct boordhofmeester(es)
systeemoperator verantwoordelijke informatica
medewerk(st)er pr / marketing / publiciteit
assistent(e) van de personeelsverantwoordelijke

