FUNCTIEOMSCHRIJVING
Guinness Corner
Zie je het zitten om mee te werken in een horecaploeg? Wil je ervoor zorgen dat er in een
gemoedelijke ambiance en op (bijna) elk moment van de dag van een guinness kan genoten
worden? Zijn het schenken van dranken en bedienen van bezoekers een kolfje naar jouw
hand?

ATTITUDE




Je bent sociaal, communicatief en assertief;
Je kan in alle drukte werken en bent dan ook stressbestendig;
Je kan op alle momenten kalm blijven.

TAAKOMSCHRIJVING
Wie instaat voor de bemanning van deze bar houdt met volgende zaken rekening:










De algemene afspraken voor festivalmedewerkers gelden ook in deze bar!
Leef de wetgeving rond alcohol na: geen alcohol onder de 16 jaar, geen sterke drank
onder de 18 jaar. Indien je twijfelt vraag je de festivalganger om een bewijs (ID-kaart)
van zijn/haar leeftijd;
Je bent ruim op tijd (= een kwartier vroeger) aanwezig voor de start van je shift.
De eerste ploeg van de dag zet alles in orde, de laatste ploeg van de dag bergt alles
weg op een veilige plaats.
Bedien de bezoekers op een beleefde en correcte manier.
Zorg ervoor dat de werkplaats netjes blijft door af en toe de toog, tafels en stoelen
schoon te maken, afval te verwijderen, lege flessen en dozen weg te brengen...
Ontvang eerst de drankbonnen vooraleer je de drank geeft.
Maak plezier, maar verlies je kerntaak niet uit het oog.

PERIODE & SHIFTEN



De timing van de shiften worden opgesteld door de organisatie. De praktische
invulling van de shift en de shiftverdelingen gebeuren door de ploegleider;
Als medewerker van Guinness Corner word je verwacht beschikbaar te zijn vanaf
vrijdagmiddag tot en met zondagavond. Een aantal teamleden doen de afwerking van
de stand reeds op vrijdagvoormiddag.

TIPS & VERANTWOORDELIJKE
Bij problemen kan je altijd terecht bij de ploegleider, daarna bij de clusterleider en bij het
medewerkerssecretariaat;
Ploegleider Guinness Corner: Wouter Dely - wouterdely@gmail.com
Bedankt voor je inzet!

