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Kantinebeheerder 

 

Binnen onze vereniging ontstaat een vacature voor de functie van kantinebeheerder. Deze 

(betaalde) functie betreft in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: 

 

 Zorgdragen voor het gehele reilen en zeilen van de bar en keuken; 

 Organiseren dat bar- en keukendiensten worden ingevuld met behulp van inzet 

vrijwilligers; 

 Het inwerken van nieuwe vrijwilligers voor bar en keuken; 

 Zorgdragen voor een efficiënte en effectieve inkoop voor de bar en keuken; 

 Voorraadbeheer van kantine en keuken; 

 Onderhouden van contacten met leveranciers; 

 Zelf actief meewerken aan het schoonhouden van kantine en keuken met 

ondersteuning van een schoonmaakbedrijf; 

 Zorgdragen voor de administratieve handelingen rondom inkoop en facilitair beheer. 

 Het opstellen c.q. actueel houden van instructies en procedures voor bar en keuken; 

 Zorgdragen dat wordt voldaan aan codes als HACCP en Sociale Hygiëne; 

 Zelf actief meewerken aan het schoonhouden van de kantine, bar en keuken; 

 Initiatief nemen bij de organisatie van evenementen. 

 

Voor deze (full)time functie (20 tot 40 uur) zoeken we iemand die bereid is om zelf avonden 

met bardiensten in te vullen en in de weekenden bij evenementen (toernooien, competitie, 

activiteiten) meewerkt. De kantinebeheerder is in ieder geval altijd verantwoordelijk voor de 

bezetting van de bar en de keuken gedurende de tijden dat de kantine is geopend (tijden 

door het bestuur te bepalen). 

Het aantal uren is een gemiddelde per week bekeken over een geheel jaar. Gezien de 

activiteiten van onze vereniging, zal het aantal uren per week in de winterperiode wat minder 

zijn en in de zomer meer. Het exacte aantal uren is bespreekbaar. 

 

Functie-eisen: 

 Flexibele inzet uren; 

 Ervaring in de horeca is een pré; 

 In bezit van diploma Sociale Hygiëne; 

 Sociaal vaardig; 

 Communicatief goed; 

 Bereid om avonden en één of meerdere dagen in het weekend te willen werken; 

 

Interesse? Stuur u e-mail met persoonlijke gegevens, achtergrond en motivatie naar 

bestuur@devijfhuizen.nl 
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