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Functiebeschrijving algemeen medewerker clubhuis Plus  
 
Functie en organisatie 
De algemeen medewerker clubhuis plus voert werkzaamheden uit in het clubhuis en de kantine van 
de tennisvereniging Tie-Breakers conform de functiebeschrijving van algemeen medewerker clubhuis. 
Daarnaast is de algemeen medewerker clubhuis plus meewerkend en ondersteunend aan de 
verenigingsmanager voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken in het clubhuis en de horeca.  
De algemeen medewerker clubhuis plus ontvangt leiding van verenigingsmanager.  
De algemeen medewerker clubhuis plus heeft een coördinerende rol. 
De algemeen medewerker plus geeft zelf geen leiding. 
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken 
1. Bedienen van leden en gasten 

• verkopen van koude en warme dranken, warme en koude snacks, eenvoudige maaltijden,  
belegde broodjes, ijs- en snoepgoed, etc.; 

• bereiden of afmaken van de te verkopen producten; 

• aanvoeren en serveren van bestellingen; 

• bijvullen van de verkoopvoorraad en bijvullen van de voorraadbunkers in apparatuur, zoals 
koffie en drankmachines/tapinstallaties. Hierbij rekening houdend met First in, First out 
systeem (FiFo); 

• opruimen en schoonmaken van de counter, keuken, terras, tafels in kantine en op terras, in- 
en uitruimen van de vaatwasser, verzamelen en afvoeren van afval, etc.; 

• opmaken van de rekening en afrekenen met leden/gasten; 

• afslaan en controleren van de (computer)kassa en in de kluis plaatsen van de inhoud ervan; 
opmaken van de dagelijkse omzetstaat; 

• geven van informatie aan leden/gasten over o.a. baanverhuur, lidmaatschap, regels van de 
club en/of doorverwijzen voor nadere informatie naar contactpersoon bestuur; 

• toezien op het naleven van gestelde regels en leden/gasten aanspreken op het niet opvolgen 
daarvan; 

• (telefonisch) aannemen van reserveringen voor baanverhuur (binnen en buiten),; 

• afgeven van ledenpassen. 
 
2. Overige werkzaamheden zoals bijvoorbeeld: 

• schoonmaakwerkzaamheden m.b.t. het clubhuis en de tennishal (waaronder de kantine, 
keuken, bestuurskamer, toiletten, doucheruimtes, de kleedkamers, terras en de tennishal); 

• schoonmaaklijsten en temperatuurlijsten invullen; 

• openen en sluiten van het clubhuis en het toegangshek van het park, beheer van de 
desbetreffende sleutel(s) en instellen en uitzetten van het alarm; 

• begeleiden en instrueren van de dienstdoende barvrijwilliger(s); 

• overige, met al het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de 
leidinggevende of diens vervanger; 

 
3. Meewerkend en ondersteunend aan verenigingsmanager voor met name: 

• het opstellen van de werkroosters; 

• zicht houden op een voldoende (dagelijkse) bezetting en/of zo nodig de daartoe nodige actie 
ondernemen; 

• bijhouden van de urenregistratie t.b.v. de salarisadministratie; 

• coördineren en verdelen van de werkzaamheden alsmede toezien op de voortgang en het 
resultaat; 

• toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo en HACCP; 

• doen van voorraadopnames, inschatten van de te verwachten afzet, opstellen van 
bestellijsten en het doorgeven van bestellingen aan (vaste) leveranciers; 

• zorgen voor de ontvangstcontrole (kwaliteit en kwantiteit) en juiste (fifo) opslag van goederen, 
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reclameren bij afwijkingen; 

• controleren van lijsten o.a. betreffende derving, schoonmaak toilet- en doucheruimtes, 
hygiëne horecadeel, temperatuurlijsten, etc.; 

• doen van suggesties voor verandering van het assortiment, keuze van leveranciers etc.; 

• sleutelbeheer, beheer van de codes van de alarminstallatie en de codes van de kassa; 

• verzorgt duidelijke werkinstructies t.b.v. de medewerkers clubhuis en de barvrijwilligers; 

• begeleidt, coacht en motiveert de medewerkers van het bar team;  

• levert clubmanager of diens vervanger input t.b.v. te houden functionerings- en 
beoordelingsgesprekken met de medewerkers; 

• overige, met al het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de 
leidinggevende. 
 
 

Kennis en competenties 

• dienstverlenende instelling (servicegericht); 

• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; 

• leidinggevende capaciteiten (coachend, motiverend en geeft vertrouwen) 

• klantvriendelijk, beleefd en representatief; 

• flexibel en bereidheid in wisselende diensten te werken (overdag, avonden en weekenden); 

• goede beheersing van de Nederlandse taal; 

• stressbestendig; 

• initiatiefrijk; 

• affiniteit met de vereniging en begrip voor de diversiteit van leden en gasten; 

• kennis en naleven van (wettelijke) voorschriften op gebied van voedsel en drankverstrekking, 
sociale hygiëne, hygiënecode 

• Ervaring in de horeca is een pré 

• Bezit verklaring Sociale Hygiëne (uiterlijk te behalen drie maanden na indiensttreding) 

• Bezit certificaat Training Hygiënecode (HACCP) (uiterlijk te behalen drie maanden na 
indiensttreding) 
 

 
Leeftijdseis - Leeftijd vanaf 21jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


