Kantinedienst

Als vrijwilliger van JSV ga jij helpen in de kantine van JSV. Dit is een instructie waarin zoveel mogelijk
is beschreven wat je allemaal kunt doen. Belangrijk is om te weten dat er altijd een of meerdere
ervaren kantinemedewerkers aanwezig zijn die je zullen instrueren, zullen helpen en instructies zullen
geven. Volg de instructie van je begeleider altijd op en vraag hulp als je het niet weet. Deze instructie
is vooral bedoeld om je meer informatie te geven zodat je niet alles hoeft te onthouden.
Functieomschrijving
Zorgdragen dat de bezoekers en de leden van JSV optimaal gebruik kunnen maken van de faciliteiten
van de kantine samen met andere kantinemedewerkers. Belangrijk is om vriendelijk naar onze gasten
te zijn ook als het druk is. Probeer mensen zo goed mogelijk te helpen en blijf altijd beleefd.
Duur
1 Dagdeel van ca 4 uur op de zaterdagmorgen, zaterdagmiddag, zondagmorgen of zondagmiddag.
Incidenteel ondersteuning bij activiteiten. Hou zelf de tijd in de gaten want als het druk is wordt dat wel
eens vergeten.
Taken
In principe wordt je ingedeeld achter de bar of in de keuken. Zorg dat je netjes bent en schone handen
hebt.
Achter de bar
•
•
•
•
•
•
•
•

Helpen van klanten achter de bar, iedereen heeft zijn eigen plek en daar blijf je zoveel
mogelijk staan zodat je elkaar niet in de weg loopt.
Inschenken van consumpties en dranken
Verkopen van snoep, broodjes, saucijzen
Koffie en thee zetten, koffie en thee inschenken. Gewone koffie uit de kan, cappuccino uit de
automaat. Thee heet water en een theezakje naar keuze van de bezoeker.
Bijvullen van de snoep corner
Koelkasten/Koel bakken bijvullen
Schoonmaken: bar, ophalen glazen, rommel opruimen, tribune schoonhouden
Inrichten van tafels en dekken van tafels voor lunch van selectie.

De prijzen van alle drank en eten vind je op de bar.
Als je wat drinkt tijdens je dienst zet je je kopje, glas of flesje in de keuken zodat het niet kan omvallen,
afrekenen doet een ervaren medewerker.
In de keuken
•
•
•
•

Friet bakken, frikandellen, kroketten, tosti etc. Volg hier de instructies goed op, en werk veilig,
frietvet is heel heet
Het maken van broodjes gezond, saucijzenbroodjes
Voorbereiden lunch voor selectie
Verkopen van friet etc.

Kleding
Je krijgt een zwart shirt van JSV, dit lever je aan het einde van de dienst weer in.

