
F U N C T I E O M S C H R I J V I N G
ONTBIJTVLINDERS

Medewerkers van de ontbijtvlinders zijn flexibel en bereid om tijdens het festival

diverse taken op zich te nemen bij de verschillende bars. Dit gaat van tappen over

cocktails maken tot afruimen en afwassen.

De ontbijtvlinders kunnen ingeschakeld worden bij 't Folk, 't Hommelhof, 't

Zottekot, Bar C, Bar Sint-Bernardus, Café de Platse, Drankdistributie, Guestbar,

Guinness Corner, Jupiler Bar, Keukenploeg, Oxfam Wijnbar en Palace!

FESTIVAL DRANOUTER



FESTIVAL DRANOUTER

A T T I T U D E
Je bent gemotiveerd om jouw steentje bij te dragen tot een tof festival;
Je komt graag onder de mensen;
Je bent een echte teamplayer;
Je bent stressbestendig en blijft kalm in alle omstandigheden;
Klantvriendelijk en hoffelijk;
Je houdt van variatie en werkt graag op verschillende werkposten.

T A A K O M S C H R I J V I N G

Verzorgen van ontbijten voor medewerkers - iedere medewerker heeft recht op een

ontbijt tussen 8u en 11u

De ploeg start 's morgens om 6u en is verantwoordelijk voor het afbakken van de

ontbijtkoeken en de bediening van het ontbijt

Smeren broodjes - alle medewerkers op buitenposten hebben 's middags en 's avonds

recht op broodjes. Als vlinder zorg je voor het beleggen van deze broodjes; het

rondbrengen gebeurt door een ander team

Vooraf is dit nog niet duidelijk; maar het takenpakket kan uitgebreid worden met taken

binnen de cluster horeca volgens drukte of waar er medewerkers nodig zijn om drukke

shiften. Dit wordt dus pas het moment zelf duidelijk;

Bijvoorbeeld: bijvullen frigo's, helpen aan de bars, munt trekken bij de cocktailbar,

uitdelen van gratis water, ...

Deze ploeg heeft een vast en een variabel takenpakket.

VAST TAKENPAKKET

       

       Dit zijn mogelijke taken. Natuurlijk hoef je niet alle taken op dezelfde dag uit te voeren, maar zo   

      hoef je ook niet elke dag dezelfde taak / shift uit te voeren.

VARIABEL TAKENPAKKET
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P E R I O D E  &  S H I F T S
De timing wordt opgesteld door de organisatie;
De praktische invulling en shiftverdelingen gebeuren door je ploegleider. Zie onderaan
de gegevens van je ploegleider(s);
Wanneer je opgeroepen bent meld je jouw aan op de post waar je nodig bent; daar krijg
je ook de nodige briefing van de medewerkers van die ploeg of van de ploegleider /
assistent van desbetreffende ploeg;
Je blijft op je shift zitten zoals afgesproken met jouw eigen ploegleider.

T I P S  &  V E R A N T W O O R D E L I J K E
Bij problemen kan je altijd terecht bij de ploegleider, daarna bij de clusterleider en bij

het medewerkerssecretariaat

PLOEGLEIDERS:

Chris Beyaert (beyaert.chris@telenet.be)

mailto:beyaert.chris@telenet.be

