
 

 

 

 

Lijkt het je leuk om als kok, keukenmedewerker of achter de kassa te werken? Dan zoeken wij jou als 

Team Member! 

 

Ben je een echte teamplayer? En kan jij ervoor zorgen dat gasten altijd tevreden het restaurant 

verlaten? Dan zijn wij op zoek naar jou voor de functie van Team Member! Als Team Member ben je 

niet alleen verantwoordelijk voor het bereiden en verkopen van de KFC kipproducten, maar ben je ook 

het gezicht van het KFC restaurant. Of je nu aan de kassa staat om de gasten te bedienen of in de 

keuken bezig bent met het bereiden van de kipproducten: kwaliteit en gastvriendelijkheid staan 

voorop. Jij zorgt ervoor in jouw rol als host(ess), keukenmedewerker, schoonmaker of 

kassamedewerker dat gasten de ultieme KFC beleving krijgen! 

 

Wat ga je doen? 

Als Team Member heb je als het ware verschillende functies. De ene keer sta je namelijk in de lobby 

of achter de kassa en de andere keer sta je in de keuken. Het is onder andere jouw taak om ervoor te 

zorgen dat: 

 Het restaurant er piekfijn uitziet; 

 Gasten aan de kassa vriendelijk en snel bediend worden; 

 De KFC kipproducten in de keuken volgens de voorgeschreven procedures worden bereid. 

 

Bij KFC vinden wij het belangrijk dat gasten de ultieme KFC beleving krijgen. Als Team Member heb jij 

hierin een belangrijke rol want jij bent het gezicht van KFC. De gasten zien jou immers als eerste!  

 

Wie zoeken we? 

Naast een teamplayer mentaliteit verwachten wij van jou dat je: 

 De Nederlandse taal uitstekend beheerst (dit is verplicht); 

 Een doorzetter bent; 

 Een flexibele instelling hebt en proactief bent; 

 Een servicegerichte instelling hebt; 

 Graag met plezier naar je werk gaat en het geweldig vindt onze gast de ultieme beleving te geven! 

 

Waar kun je op rekenen? 

 Een marktconform salaris (horeca cao); 

 8% vakantiegeld; 

 25 vakantiedagen (bij een 38-urige werkweek); 

 Uitstekende interne opleidings- en doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld naar de functie van 

Shiftleader; 

 Een afwisselende functie (je kan zowel achter de kassa als in de keuken staan en je werkt iedere dag 

met andere collega’s); 

 Flexibele diensten waardoor de functie goed te combineren is met je privéleven. 

 
Ben jij de medewerker die we zoeken? 
Stuur dan een e-mail met jouw CV en motivatie naar sollicitatie@rschicken.nl of kijk voor andere 
vacatures op 
https://www.werkenbijkfc.nl/vacatures/?page=1&formSubmit=true&Search=roermond&vacancyType 
 
 


