
 
Vacature Bar- en keukenmedewerker (M/V) 

Vind jij het leuk om de korfballers van Sporting Delta en hun tegenstanders, begeleiders, ouders en 
supporters van consumpties te voorzien? Dan is de Stichting Deltahal op zoek naar jou!  
 
Als bar- en keukenmedewerker bij Sporting Delta voorzie jij de teams, begeleiders, ouders en 
supporters van een lekker hapje en/of drankje na een intensieve training en/of wedstrijd. Je bent niet 
op je mondje gevallen en spreekt de taal van een korfbalkantine. In korte tijd zal je uitgroeien tot een 
van de gezichten van de vereniging op de zaterdag.  
 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het juist en veilig bedienen van de frituur. Zo bak je alle 
producten volgens de juiste procedure en voorzie jij alle gasten van de beste snacks en de lekkerste 
patat. Ook kun jij goed omgaan met drukte en weet jij jouw werkomgeving geordend en schoon te 
houden. 
 
Per wanneer:   

Bij de Stichting Deltahal ontstaat er per 1 september 2022 een parttime functie (6 uur per week) als 
bar- en keukenmedewerker op de zaterdag van 8.00-14.00 uur voor korfbalvereniging Sporting Delta. 

De werkzaamheden hebben o.a. betrekking op: 

• Openen en sluiten van de accommodatie. 
• Begeleiden van de vrijwilligers (ouders) van Sporting Delta achter de bar. 
• Klanten helpen aan de door hen gewenste bestellingen. 
• Kassa bedienen en zorgen voor een correcte afrekening.  
• Zorgen voor voldoende koffie en thee.  
• Het afbakken en klaarmaken van broodjes.  
• Het bijvullen van de koelkasten met frisdrank en het aansluiten van biervaten.  
• Zorgen dat de bar, keuken en kantine geordend en schoon blijven. 

Wat vragen wij: 

• Iemand die flexibel is en goed past bij een vereniging als Sporting Delta welke voornamelijk 
geleid wordt door vrijwilligers. 

• Hoge mate van zelfstandigheid en stressbestendigheid.  
• Je houdt van een leuke sfeer en gezelligheid in de korfbalkantine en je vindt het leuk om alle 

bezoekers aan een consumptie te helpen. 
• Je bent minimaal 3 zaterdagen in de maand van 8.00-14.00 uur beschikbaar. 

Wat bieden wij: 

• Vrijwilligersvergoeding van 5 euro per uur. 
• Werken in de gezellige sfeer van korfbalvereniging Sporting Delta. 
• Eventueel behoort uitbreiding van het aantal uren tot de mogelijkheden. Dit is afhankelijk van 

extern verhuur in de accommodatie. 

Reageren: 

Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Reageer dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor vrijdag 8 juli 
aanstaande op deze functie door een mail met jouw motivatie en CV te sturen naar 
secretaris@deltahal.nl.  

Via dit emailadres kunt u ook verdere informatie over de vacature inwinnen. 


