
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Vlinderploeg Horeca 

 
Medewerkers van de Vlinderploeg Horeca zijn flexibel en bereid om tijdens het festival 

diverse taken op zich te nemen bij de verschillende bars (van tappen over cocktails maken, 
tot afruimen en afwassen).  

 

ATTITUDE 
• Gemotiveerd om jouw steentje bij te dragen tot een tof festival; 
• Graag onder de mensen zijn; 
• Stressbestendig, je blijft kalm en behoudt het overzicht; 
• Teamspeler; 
• Klantvriendelijk en hoffelijk in alle omstandigheden, kordaat en assertief waar nodig; 
• Je houdt van variatie en werkt liever niet in 1 bar, maar op verschillende werkposten. 

 

TAAKOMSCHRIJVING 
 
De vlinderploeg horeca heeft een vast en een variabel takenpakket. 

Vast takenpakket*: 

• Bediening artiestenbuffet: in het artiestenrestaurant is de vlinderploeg horeca 
verantwoordelijk voor de bediening aan het buffet (zowel food & drinks); 

• Verzorgen van ontbijten voor medewerkers: iedere medewerker heeft recht op 
ontbijt tussen 8u en 11u. De vlinderploeg 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; 

*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. 

Variabele taken: 

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 op drukke 
shiften. Dit wordt dus pas het moment zelf duidelijk. 



Bijvoorbeeld: 

• Bijvullen frigo’s; 
• Helpen aan de bars: tappen, frisdranken schenken, doorgeven aan de voortoog; 
• Munt trekken bij de cocktailbar; 
• Uitdelen van gratis water en bemanning van de waterbar; 
• … 

PERIODE & SHIFTEN 
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. 

TIPS & VERANTWOORDELIJKE 
• Bij problemen kan je altijd terecht bij de ploegleider, daarna bij je clusterleider en bij 

het medewerkerssecretariaat. 
• Ploegleider Vlinderploeg Horeca Chris Beyaert – beyaert.chris@telenet.be 

 
 

Bedankt voor je inzet! 
 

 


