Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding
“hulpkelner”
Sectoraal Partnerschap Horeca
Klik of tik om tekst in te voeren.
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding hulpkelner op de werkplek
aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze opleiding. Deze lijst is niet
gelijk aan het opleidingsprogramma!!
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Deze activiteit wordt frequent door het bedrijf uitgevoerd
Deze activiteit wordt minder frequent door het bedrijf uitgevoerd
Deze activiteit wordt niet of sporadisch door het bedrijf uitgevoerd

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN

In welke mate wordt de
activiteit bij het
LEERBEDRIJF uitgevoerd

Basisactiviteiten
o

Werkt in teamverband (co 01930)

1 2 3

o

Werkt kostenbewust met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn

1 2 3

o

Werkt volgens de regels van hygiëne en voedselveiligheid

1 2 3

o

Handelt integer

1 2 3

o

Stelt de zaal en de office op en maakt tafels klaar voor de dienst (G180301
Id6214-c)
o Waar bevindt zich het zaalplan?
Verwelkomt de gast (co 00453)
o Is er een vaste manier om de gasten te verwelkomen?
Bereidt eenvoudige warme en koude dranken (G180301 Id23856-c)
o Kaart bekijken
Dient gerechten en/of dranken op in de zaal (G180301 Id20722-c/20888c/20889-c/20890-c/20891-c/20892-c)
o Is er bediening aan tafel
Bereidt de betaling van de consumptie voor
o Wat zijn de betalingsmogelijkheden?
Ruimt de tafels af en maakt het restaurant schoon na de dienst (G180301
Id2754-c)
Reinigt glazen en couverts (met stoom, met azijn, …) en bergt het vaatwerk op
(G180301 Id20783)

o
o
o

o
o
o
o

Maakt het terras klaar voor de dienst (indien van toepassing) (co 00452)

1 2 3
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1 2 3

VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN NIET
VERMELD ZIJN
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