
Vacature Beheerder Kantine en Sponsorhome CVV De Jodan Boys (per 1 januari 2020) 

Als (betaalde) beheerder van de kantine (Dug Inn) en het Sponsorhome bij C.V.V. de Jodan Boys zorg 

je ervoor dat de horeca op het complex op rolletjes loopt. Daarnaast organiseer je evenementen en 

ben je aanjager van modernisering en professionalisering van het gebruik van het complex. 

Belangrijke taken die daarbij komen kijken zijn het inplannen en begeleiden van vrijwilligers, het 

organiseren van evenementen en waar nodig spring je natuurlijk zelf in bij bepaalde activiteiten.         

Je zult het vaakst werken op zaterdag. Op doordeweekse dagen wordt er ’s avonds getraind, worden er 

cursussen gegeven en zijn er vergaderingen. Deze avonden hoef je niet altijd fysiek aanwezig zijn, maar is het 

instrueren van vrijwilligers meestal voldoende. Ook openen en sluiten van het complex kan op sommige 

avonden gewenst zijn. Het komt voor dat er overdag vergaderingen of evenementen zijn, waar jouw inzet voor 

nodig is. Het complex van De Jodan Boys is op zondag gesloten.  

Functie-eisen 

▪ Ervaring in de horeca;  

▪ Klantvriendelijk en gastvrij; 

▪ Oplossingsgericht; 

▪ Dienstverlenend ingesteld; 

▪ Goed kunnen samenwerken met professionals en vrijwilligers binnen een vrijwilligersorganisatie; 

▪ Verantwoordelijkheidsgevoel. 

Opleidingen:  

• Sociale Hygiëne; 
• BHV.  
 
Taken:  

• Aanspreekpunt voor en organisator van alle horeca-activiteiten en evenementen bij De Jodan Boys; 

• Nauwe samenwerking met en aansturing van vrijwilligers; 

• Verantwoordelijk voor de planningen van de bardiensten in het Sponsorhome en de Dug-Inn;  

• Instrueren, aansturen en begeleiden van vrijwilligers voor bardiensten bij de vereniging; 

• Toezien op naleving van de hygiëneregels en voorschriften op gebied van het alcoholgebruik. 

• Onderhouden van contacten met leveranciers; 

• Verzorgen van en controle op de inkoop, voorraadbeheer en verkoop; 

• Zorgen voor een representatieve uitstraling van de kantine en het sponsorhome;  

• Coördineren van schoonmaakwerkzaamheden; 

• Organiseren van nieuwe evenementen en het organiseren van de verhuur van de locatie overdag; 

• Verantwoording afleggen aan het Algemeen Bestuur van de vereniging en het bestuur van de Stichting CVV 

De Jodan Boys (accommodatie); 

• Zorgen voor de administratie i.s.m. de penningmeester van de vereniging en de stichting. 

Wat biedt C.V.V. de Jodan Boys? 

 

Een contract voor 15-20 uur per week waarbij deels op zaterdag, op doordeweekse avonden en af en toe op 

een doordeweekse dag gewerkt wordt (op zondag is het complex gesloten). Het betreft een contract voor een 

jaar met een mogelijke verlenging. Salaris in overleg.  

 

Contactpersoon 

 

Wilt je meer weten over deze functie, dan kunt je contact opnemen met Theo Vogelzang 06-30246702, 

secretaris@cvvdejodanboys.nl. Je kunt je schriftelijke sollicitatie met CV voor 1 november a.s. sturen naar 

C.V.V. De Jodan Boys, Burgvlietkade 44, 2805 JB Gouda. Mailen kan natuurlijk ook. 
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