
Barmedewerker (m/v)        
 

Als barmedewerker werk je achter de bar en in de keuken en zorg je er voor dat de 

bezoekers op een vriendelijk wijze worden geholpen aan een drankje en/of een hapje. In de 

kantine komen alle leden en bezoekers van HBSV samen.  

 

De werkzaamheden van een barmedewerker bestaan o.a. uit het opnemen en uitgeven van 

bestellingen, bereiden van bestellingen in de keuken en het afhandelen van betalingen. 

Daarnaast is ook het schoonmaken van de bar- & keuken, en de tafels in onze kantine 

onderdeel van de werkzaamheden. 

 

Als barmedewerker bij HBSV draag je bij aan een gezellige sportieve omgeving waar onze 

leden en bezoekers plezier hebben en zich thuis voelen. 

Kom jij ons helpen achter de bar? 

 

Dus, zoek jij: 

 

• Een leuke en uitdagende bijbaan in de Horeca? 

• Gezelligheid voor, tijdens en na de wedstrijden waarbij jij het meest geniet van de 

derde helft? 

• Zinvol en dankbaar werk binnen onze mooie vereniging? 

 

En ben jij: 

 

• Iemand met een gastvrije houding? Je bent sociaal, vriendelijk en legt makkelijk 

contact met anderen 

• Betrouwbaar? Je zegt wat je doet, en doet wat je zegt. Afspraak = afspraak! 

• Betrokken en voel je je verantwoordelijk voor het werk dat je doet? 

• Iemand die van aanpakken weet, zowel zelfstandig als in teamverband? 

• In het bezit van een SVH (Sociale Hygiëne) diploma, of bereid dat te behalen? 

• Flexibel inzetbaar op vrijdagavond, zaterdag en zondag? 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Je krijgt: 

 

• Een sportieve en attractieve werkomgeving. 

• Een gezellige werksfeer waarbij je tijdens je werk veel nieuwe mensen ontmoet, 

een netwerk opbouwt en een gewaardeerd onderdeel wordt van het HBSV horeca 

team.  

• De mogelijkheid om scholing te volgen. 

• Een passende vergoeding voor jouw inzet. 

  

Lijkt het je leuk en zie je jezelf al in deze mooie belangrijke rol?  

Dan komen wij graag met jou in contact. 

 

Stuur je sollicitatie naar horeca@hbsv.nl of neem bij vragen over de functie eerst vrijblijvend 

contact op met Roy van Oirschot (voorzitter afdeling Horeca) op 06-30931540. 

mailto:horeca@hbsv.nl

