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Je functie 

› Je bereidt vergaderzalen, buffetten, bars, koffiepauzes en diners voor. 

› Je verzorgt de catering bij vergaderingen en evenementen (bediening achter de bar of met 

plateau). 

› Je staat interne en externe klanten op een kwalitatieve en vriendelijke manier ten dienste. 

› Je neemt een klantgerichte houding aan. 

› Je plaatst bestellingen bij de traiteur, neemt ze in ontvangst en controleert ze (kwantiteit 

en kwaliteit).  

› Je ontfermt je over de decoratie van buffetten en statafels. 

› Je bent verantwoordelijk voor de netheid van de zalen en de cateringruimtes. Je 

onderhoudt de koffiemachines. 

› Je beheert de voorraad (materiaal, dranken ...). Je controleert en rapporteert het verbruik 

voor de facturatie aan de klanten. 

› Je doet de afwas (glazen, kopjes, borden) en houdt de keuken in perfecte staat. 

› Je respecteert de hiërarchie en de interne regels. 

› Je bent hygiënisch, draagt een verzorgde outfit en hebt een onberispelijke houding. 

 

Je profiel 

› Je beschikt over een diploma in de horeca (chef de rang, opdiener) en/of hebt 

gelijkwaardige ervaring in bediening en buffet. 

› Je hebt een passie voor bedienen, je hecht belang aan onthaalkwaliteit en 

klanttevredenheid. 

› Je hebt een fatsoenlijk voorkomen en een perfecte beheersing van de gedragscodes en het 

protocol bij klanten.  

› Je beschikt over de technische vaardigheden voor taken zoals de mise-en-place, de 

decoratie van het buffet en de bediening. 

› Je hebt oog voor detail en werkt zorgvuldig. Je hebt respect voor de hygiëne- en 

voedselveiligheidsvoorschriften. 

› Je kan zowel in team als zelfstandig werken en bent flexibel en stipt wat betreft je 

uurrooster. Je bent nieuwsgierig, stressbestendig en kunt prioriteiten stellen; 

› Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans.  

 

 

VBO FEB is de enige interprofessionele werkgeverskoepel in België. 
Via een 50-tal bedrijfsfederaties vertegenwoordigt het VBO meer 
dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen uit de drie 
gewesten van ons land. 

 

Het VBO is voor zijn dienst Catering & Hospitality op zoek naar een: 

Catering assistant (M/V/X) 

 

http://www.vbo-feb.be/
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Ons aanbod 

› Een contract van onbepaalde duur, van maandag tot vrijdag, zonder onderbreking. 

› De kans om te werken in een team met verschillende verantwoordelijkheden binnen een 

erkende organisatie met een sterke reputatie. 

› Een unieke ervaring binnen een inspirerende en dynamische organisatie, dicht bij de 

politieke en economische actualiteit. 

› De mogelijkheid om blijk te geven van je verantwoordelijkheidszin binnen een 

stimulerende omgeving. 

› Een interessante en creatieve job met heel wat interne en externe contacten. 

› Een correct loon en extralegale voordelen. 

› Opleidingsmogelijkheden. 

› Een werkervaring in hartje Brussel, op wandelafstand van het Centraal Station. 

 

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar Pierre Seghers, Events, Catering & Hospitality 

Manager, ps@vbo-feb.be, of Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel (T 02 515 09 64). 

http://www.vbo-feb.be/

