
NIEUWSFLASH HORECAKLANTEN

GRATIS ADVIES EN COACHING VOOR HORECA-KLANTEN

Horeca Vorming Vlaanderen, Guidea en Mentor bieden gratis advies en coaching aan horeca-klanten.

Elke zaakvoerder wil zo snel mogelijk aan de slag met een nieuwe medewerker. Maar er wordt veel

van de nieuwkomer verwacht. 

Horeca Vorming Vlaanderen, Guidea en Mentor bieden gratis advies en coaching aan om te

werken aan een succesvolle start. Een coach komt naar de werkvloer en zorgt ervoor dat nieuwe

werknemers zich sneller en beter inwerken in de nieuwe job, helemaal op maat van het bedrijf. De

voorwaarde is dat het gaat om een werkzoekende zonder diploma die aan de slag gaat in de keuken,

bediening of housekeeping.

Wat betekent dit nu voor jou?

• Je krijgt als werkgever maar ook als werknemer professionele ondersteuning;

• De kwaliteit van het werk en de samenwerking verbeteren;

• Er is meer kans op een succesvolle en langdurige tewerkstelling.

Nog niet overtuigd? Lees dan even dit...

• Het advies en de coaching zijn kosteloos voor de werkgever en de startende werknemer;

• Dit is een exclusief aanbod van de horecasector op maat van de horeca;

• Er wordt gewerkt met ervaren coaches die tips kunnen geven over bijscholing en loonkostmaatregelen.

Benieuwd naar de voordelen voor jou?

Neem dan vrijblijvend contact op met Mentor via info@mentorvzw.be /056 26 44 34
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en vraag naar de coach voor nieuwe werknemers in de horeca.

WIJZIGEN BEGIN-EINDUUR UURFORFAIT HORECA

De richtlijnen voor het tijdig aangeven van wijzigingen van begin- en einduur bij het gebruik van het
uurforfait zijn de volgende : 

Het vervroegen van het beginuur kan tot uiterlijk het moment van het begin van de prestatie, voor het
verlaten van het beginuur heeft men de tijd tot middernacht van de dag waarop hij begon te werken. 

Om de wijziging door te geven van het einduur dat vroeger wordt stopgezet dan oorspronkelijk gemeld
was, heeft de werkgever tijd tot middernacht volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur. 

Wanneer de prestatie op een later moment wordt stopgezet dan oorspronkelijk gemeld was, beschikt de
werkgever over een termijn van 8 uren, volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur, om het correct
einduur te melden. 

Indien het oorspronkelijke einduur tussen 20u en 24u was voorzien, heeft de werkgever echter tot 8u ’s
morgens de tijd om het correcte einduur door te geven. 

disclaimer

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te
behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan. 
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