Gevraagd
Enthousiaste beheerder(s) van onze bar (m/v)
Voor onze gezellige bar bij de schietvereniging Frans Tromp in Hoevelaken met
ruim 40 leden zoeken we iemand die het leuk vindt om voor ons achter de
(rookvrije) bar op de maandagavond te staan. De leden doen dan hun
schietoefeningen of schieten een wedstrijd. Van te voren willen zij een lekker
bakje koffie en na afloop een fris, biertje of iets sterkers. Ook de frituur is dan in
trek. Af en toe zijn er extra schietavonden zoals de bedrijvencompetitie of
wedstrijden waarbij schutters uit de regio op bezoek komen. Dit is meestal op
andere dagen in de week.
De werkzaamheden zijn op een leuke en spontane manier onze leden voorzien
van drank. Ook het bijvullen van de bar hoort bij deze werkzaamheden. Tevens
openen en sluiten van het gebouw.
Taken
-

Openen en sluiten van het verenigingsgebouw op maandagavond
De bar volledig verzorgen (koffie, fris, alcoholische dranken)
Frituur verzorgen
Opruimen en netjes houden van de bar en de keuken
Uitgifte van munitie
Barvoorraad op peil houden (bestellen en boodschappen doen niet nodig)
Indien mogelijk incidenteel op extra avonden de bar beheren
Afrekenen van consumpties (nagenoeg cashless)

Wat we vragen
-

SVH Diploma Sociale Hygiëne of bereidheid dat te halen
Netjes kunnen werken
Communicatief
Gezelligheid en gastvrijheid is belangrijk
Zorgvuldigheid
Betrouwbaarheid
In of rondom Hoevelaken wonen
Ervaring in de horeca is een pre

Wat we bieden
-

Gezellige sfeer in een kleine vereniging
Leuk vrijwilligerswerk

-

Zelfstandigheid
Veel eigen verantwoordelijkheid
Voldoende tijd om goed te worden ingewerkt

De functie is op basis van vrijwilligheid.
Je wordt (bijzonder) lid van onze vereniging en daarvoor heb je een geldig VOG
nodig.

Spreekt het je aan en zie je het zitten om voor ons de bar te beheren neem
contact met ons op via secretaris Roel Zuidhof (roelrakhorst@gmail.com). Je
kunt ook op maandagavond langskomen maar laat dit wel van te voren
weten.

