Werkzaamheden
Shift 1 van 8.00 tot 10.30u.









Koffiemachine aanzetten (klepje losmaken met sleutel en dan de groene knop (links) indrukken,
zodat het knopje brand)
Koffiezetten in de koffieapparaten
Koffiemelk, suiker en roerstaafjes op de tafel/bar zetten
Ranjakannen + bekers klaarzetten voor de thuiswedstrijden van 8.45 tot 10.30 uur
Aantal broodjes kaas/ham klaarmaken en in stolp leggen op de bar
Braadpan met water en juspoeder opzetten en wanneer heet genoeg, ca. 10 bevroren
gehaktballen in de pan leggen en vuur zachtjes zetten
Eventueel bijvullen van de schappen
Maximaal 2 consumpties per shift en dit noteren op formulier 'eigen verbruik'

Shift 2 van 10.30 tot 13.00u.










Zorgen dat er voldoende koffie in de koffieapparaten zit en anders bijzetten
Ranjakannen + bekers en ketels met water opzetten voor thee + bekers klaarzetten voor de
thuiswedstrijden van 10.30 tot 13.00 uur
Eventueel broodjes kaas/ham bijvullen en in stolp leggen op de bar
Ca. 11.00 uur de frituur en wasemkap aanzetten
Graag de tafels en bar schoonhouden en eventueel stoelen aanschuiven
Lege ranjakannen omspoelen en in de kasten leggen
Eventueel bijvullen van de schappen
Eventueel samen met 'supervisor' van de kantinecommissie om 13 uur gedeelte van kassageld
afstorten en in de kluis deponeren
Maximaal 2 consumpties per shift en dit noteren op formulier 'eigen verbruik'

Shift 3 van 13.00 tot 15.30u.









Zorgen dat er voldoende koffie in de koffie apparaten zit en anders bijzetten
Ranjakannen + bekers en ketels met water opzetten voor thee + bekers klaarzetten voor de
thuiswedstrijden van 13.00 tot 15.30 uur
Eventueel broodjes kaas/ham bijvullen en in stolp leggen op de bar
Eventueel gehaktballen bijvullen en in de pan leggen
Graag de tafels en bar schoonhouden en eventueel stoelen aanschuiven
Lege ranjakannen omspoelen en in de kasten leggen
Eventueel bijvullen van bier en de schappen
Maximaal 2 consumpties per shift en dit noteren op formulier 'eigen verbruik'

Shift 4 van 15.00 tot 17.30u.
Shift 5 van 16.00 tot 18.30u.











Eventueel broodjes kaas/ham bijvullen en in stolp leggen op de bar
Eventueel gehaktballen bijvullen en in de pan leggen
Lege theeketels omspoelen en op de plank van het magazijn zetten
Graag de tafels en bar afnemen, de vloeren aanvegen en stoelen aanschuiven
Eventueel bijvullen van bier en de schappen
De filters uit beide koffieapparaten verwijderen en beide apparaten doorspoelen met knop 2,5 liter
water
Tussen 18.00 en 18.15 uur de frituur uitzetten en de frituur schoonmaken. Alle gebruikte
keukengerei mag je in de vaatwasser ruimen
Zorg dat het keukenblad leeg is en graag afnemen met doek
Samen met 'supervisor' van de kantinecommissie het geld tellen en afstorten in de kluis
Maximaal 2 consumpties per shift en dit noteren op formulier 'eigen verbruik'

Bij het opstarten van shift 1 en afsluiten van shift 5 is er altijd iemand van de
kantinecommissie aanwezig. Graag de info, die je hebt ontvangen m.b.t. uitleg
kassa, klaarzetten ranja/thee etc., overdragen aan de mensen die jullie komen
aflossen. Alvast bedankt.

