HUSK Det skal være rart at være
frivillig, så smil, hjælp hinanden
og bær over med hinanden

Bartender - Arbejdsbeskrivelse
Mødetid: Kl. 17.30 til og med lukning
Inden gæsterne kommer

•
•
•
•

Tænd for kasseapparatet + DK-maskinen. Læg byttepenge i kassen og i salens kasse (den plejer at stå på
bordet ved siden af kassen). Byttepengeposen ligger i den nederste skuffe ved siden af ismaskinen.
Fylde øl, sodavand/most og evt. hvidvin i køleskabet.
Fyld slik i diverse holdere (lageret ligger i skuffen ved siden af ismaskinen, chokoladen i det lille køleskab i
køkkenet).
Fordel servitører, så de ved hvilke borde/rum de er ansvarlig for.

Når gæsterne er ankommet:

•
•
•

Tag imod gæsterne og anvis deres bord, hvis ikke servitørerne gør det.
Hjælp evt. med at tage drikkebestillinger i krostuen, hvis det er nødvendigt.
Tag mod betaling, når der bliver tid for det (det er praktisk med så få ved kassen som muligt for at undgå fejl).

Når gæsterne er gået fra bordet

•
•

Sørg for at der bliver dækket op til de frivilliges madseance. Hvis der er drikkepenge, køb hvad der er lyst og
penge til. Vi betaler ½ udsalgspris uanset om det kommer fra drikkepengene eller den frivillige selv køber (slå
beløbet ind under den konto varen hører til og det beløb, der bliver lagt i kassen).
Sluk for ismaskinen ved 20.30 tiden.

Lukke kroen:
• Afstemme dankort automat

•

Tælle penge og levere dem til Lars Peter

•

Sætte blomster i grovkøkken

•

Tage beskidte duge af bordene

•

Slukke for varmen

•

Slukke lysene på toiletterne og slukke ude-lamperne

•

Tømme og slukke køleskab i køkken, dog skal køleskab med fadøls ankre være tændt

•

Sørge for at affaldsposerne bliver/er smidt i containeren ude.

•

Lukke/låse vinduer og døre

•

Tjekke at alt er, som det bør være

•

Nøgle: Hvis du ikke selv har en nøgle til kroen, kan du låse med reservenøglen som ligger i plastikbøtten ved
vinoplukkeren i forkøkkenet og smide den i postkassen bagefter.

Akut opstået situationer:
Nyttige nr.:

Kitty: 21 82 43 83 (bestyrelsen)
Pia: 98 66 98 00 / 40 27 22 79
Ole Riis:23984386
Eskil: 98 66 64 76 / 20 49 35 30
Ingrid: 98 35 03 19 / 24 60 61 60 (booker frivillige)

