
  
  

MANAGER HORECA vv HOOGLANDERVEEN 
 

Heb jij ervaring in de horeca, de juiste diploma’s op zak en een liefde voor voetbal? Solliciteer dan op deze 
parttime-job als Manager Horeca bij Voetbalvereniging Hooglandenveen.  
  
Functieomschrijving  
Als manager horeca zorg je samen met je collega’s voor het horeca aanbod van onze voetbalvereniging. Hierbij 
coördineer en ondersteun je de betaalde krachten en vrijwilligers. Het takenpakket waar jij als manager horeca 
je vooral mee bezig gaat houden is:   
  

• Werven, inwerken, inplannen en aansturen van betaalde medewerkers.   

• (Toezien op) instructie en begeleiding van vrijwilligers.  

• Zorgen dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de wettelijke en branche gerelateerde kaders, 
specifiek ook voor hygiëne en veiligheid (voedsel en medewerkers).  

• Opstellen, beheren en communiceren van openstelling van de horeca en toezien op tijdige en juiste 
opening en sluiting.   

• Zorgen dat exploitatie uitgevoerd kan worden (inkoop/voorraadbeheer, kassabeheer, schoonmaak, 
onderhoud/vervanging apparatuur, etc.)  

• 1e aanspreekpunt voor leden als het gaat om horeca gerelateerde vragen, klachten, wensen, etc.  

• Administratie v.w.b.:  
o Vrijwilligersadministratie (in samenwerking met vrijwillige coördinatoren)  
o Inzet betaalde medewerkers  
o Roostering   
o IVA  
o Opstellen en beheren van instructiebladen (bijv. procedures voedselveiligheid, handleidingen 

apparatuur, gebruik schoonmaakmiddelen, standaard werkwijzen, etc.)  
  
Verder houd jij je bezig met de algehele coördinatie van vrijwillige bardiensten. De feitelijke planning vindt deels 
plaats door vrijwilligers. Jij als manager horeca brengt dit samen en ondersteunt en voert zelf uit waar nodig. In het 
geval van uitval of onvoldoende beschikbaarheid kan het voorkomen dat jij zelf deze diensten invult. Daarnaast 
organiseer je evenementen op eigen initiatief ofwel op verzoek van de werkgever ter bevordering van het 
verenigingsleven en het exploitatieresultaat. Tot slot lever je input aan de Commissie Horeca voor concept, 
beleid en procedures.  
  
Werktijden  
Het uitgangspunt is gemiddeld 16 uur per week. De inzet zal gemiddeld hoger zijn (naar schatting gemiddeld 20 
uur per week) in de periode waarin het reguliere wedstrijdprogramma van de KNVB plaatsvindt (schoolweken). De 
inzet tijdens de rustigere periodes zal lager liggen (naar schatting gemiddeld 4 uur per week). Vakantie buiten 
schoolvakanties kan alleen in overleg. Aanwezigheid op de club voor uitvoering van werkzaamheden is in grote 
mate vereist.   
  
Inzet zal in grote mate beperkt zijn tot dagdelen en plaatsvinden tijdens avonden en weekenden. Dagen en tijden 
zijn flexibel, afhankelijk van activiteiten bij de vereniging, maar in ieder geval vooral verwacht op:   
 

• Woensdagmiddag en -avond (ca. 20 keer per jaar)  

• Afwisselend op donderdag- en vrijdagavond   

• Zaterdag overdag  

• Zondagmiddag   
  

  
 
 
 
 



 

Voetbalvereniging Hooglandenveen  
 
Voetbalvereniging Hooglanderveen wil graag doorgroeien, met focus op kwaliteit boven kwantiteit. Kwaliteit in de 
brede zin van het woord. Groeien in ontwikkeling voor zowel de selectieteams als de breedte voetbal, zowel voor 
heren als dames, zowel jongens als meisjes. Ontwikkeling voor iedereen op ieder niveau. In totaal hebben wij 
1.500 leden zijn opgedeeld in 9 senioren en 90 jeugdteams. In het weekend hebben wij bij thuisspelende 
wedstrijden gemiddeld 50 wedstrijden per weekend, waar 1.500 tot 2.000 bezoekers op af komen  
  
Wat wij vragen  
 
Als manager horeca vragen wij deze eigenschappen van jou:  

• Verbinder (in staat om te acteren binnen de context van een vereniging)  

• Jonge geest en heeft aansluiting met en inlevingsvermogen in de diversiteit van de verschillende 
doelgroepen   

• Straalt autoriteit uit  

• Zelfstandig  

• Ondernemend  

• Inventieve doener (krijgt dingen goed en snel voor elkaar)  

• Vooruitstrevend en vernieuwend  
  
Vereisten en werkervaring:  
 

• SVH Diploma Sociale Hygiëne  

• HACCP getraind  

• Kennis van allergenenwet  

• VOG-verklaring  

• Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in de horeca  

• Leidinggevende ervaring  
  
Wat wij bieden  
 
De maximale beloning betreft €1.200 bruto per maand exclusief vakantietoeslag (8%), uitgaande van de hiervoor 

genoemde inzet. De beloning wordt vastgesteld mede op basis van profiel en ervaring van de kandidaat. Verder 

kom je te werken in een enthousiast team van een aantal vaste krachten en een grote pool van vrijwilligers!   

 

Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer direct door contact op te nemen met Tim van Asch, Bestuurslid Horeca 

& Facilitaire Zaken via facilitair@vvhooglanderveen.nl. Wij nemen binnen 24 uur contact met je op! 

mailto:voorzitter@vvhooglanderveen.nl

