
Vacaturemelding  

SDZ en De Regenboog Groep starten een pilot om te onderzoeken of de kantine in nauwe 
samenwerking succesvol beheerd kan worden. 
SDZ is een amateur voetbalvereniging in Amsterdam en maakt gebruikt van het sportpark 
aan de Transformatorweg. SDZ is een inclusieve club met betrokken leden. SDZ pioniert 
als Sociale Open Club door sociale projecten op te zetten en integratie van de projecten 
binnen de eigen organisatie. SDZ is de afgelopen jaren gegroeid tot één van de grootste 
amateurverenigingen in Amsterdam. De kantine wordt per 01 september 2020, beheerd 
door De Regenboog Groep met inzet van vrijwilligers van SDZ en deelnemers in 
arbeidsmatige dagbestedingstrajecten.  
Voor de samenwerking tussen SDZ en De Regenboog Groep zijn een aantal doelen 
geformuleerd zoals: Opzet strakke bedrijfsvoering met vaste processen, integratie 
vrijwilligers van De Regenboog en van SDZ en heldere taak en rolverdeling, ook m.b.t. de 
corveediensten van leden op zaterdag en zondag, Omzetverhoging door betere keuzes 
m.b.t. assortiment, aanbod van maaltijden op vaste dagen, uitbreiding terras, beleid en 
opstarten verhuur, begeleiding vrijwilligers van De Regenboog op zaterdagen en 
zondagen en samenwerking met andere coördinatoren van de sleutelfuncties van de 
vereniging.  
 
Voor het team beheer van de kantine van SDZ zijn wij op zoek naar een  
 
BEHEERDER VOOR 16 uur (44,44% dienstverband) met een groot organisatietalent  
vooralsnog van 01 september 2020 tot 01 februari 2021 
 
Functietaken 

 bijdragen aan de door SDZ en De Regenboog Groep gestelde doelen voor de 
samenwerking zoals hierboven vermeld 

 coördineren van de bezetting tijdens de openingstijden van de kantine door inzet 
van vrijwilligers en deelnemers in arbeidsmatige dagbesteding. 

 rapporteren en registreren van de activiteiten in de kantine en de deelname van 
medewerkers in arbeidsmatige dagbesteding 

 is mede verantwoordelijk voor inkoop, voorraadbeheer 

 zorgdragen voor een veilige en gastvrije sfeer 
 

Functie-eisen 

 affiniteit en ervaring met het werken met de activiteiten van een voetbalvereniging 
en met het werken met vrijwilligers en deelnemers aan arbeidsmatige dagbesteding 

 ruime ervaring in de horeca is een pré, bij voorkeur in bezit van Sociaal Hygiëne 
diploma of bereidheid dat te halen 

 bij voorkeur ervaring in het aansturen van de keuken en in het organiseren van 
feesten en andere bijeenkomsten 

 flexibel inzetbaar. Ook tijdens weekenden en avonduren 

 nauwkeurig, enthousiast,  oplossingsgericht, dienstverlenend en praktisch ingesteld 

 natuurlijk overwicht en stressbestendig 

 goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden 
 

Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. Fulltime salaris per maand min. €1854,-- en 
max. € 2757,-- (FWG 35). Voor vragen kunt u contact opnemen met Marit Postma, 
manager werk & activering, 06-54935966. Sollicitaties met CV kunt u voor vrijdag 21 
augustus vóór 12:00 uur richten aan De Regenboog Groep t.a.v. Leo de Kam, 
sollicitatie@deregenboog.org of Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam.   
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