INSTRUKS FOR KIOSK
ALT salg skal slås inn på nettbrettet!
Arbeidsoppgave:
Sett på kaffe ( 2 poser til hver kanne, vann automatisk- en pose av gangen)
Få kasse, ipad og izettle av tilsynsvakt – tell over pengene og sett deg inn i rutiner her
Stek kanelboller, 12 av gangen , se instruks på veggen
Smør baguetter, 12 av gangen , se instruks på veggen
Begyn å stek vafler
Sett på pølsekoker (Pølser ligger i kjøpeskapet)- ikke legg i for mange av gangen
Smør baguetter, 12 av gangen , se instruks på veggen
Fyll brusskapet
Sett frem flg på disken:
* kaffekopper, fløtepulver og rørepinner
*servietter
*vaffelfat m/lokk
*kaker/boller/muffins dersom dere har det - bruk det store etasjefatet
*kaffekanner (1-2 stk)
Sett frem flg på trillebordet på utsiden av kiosken:
*ketchup, sennep i eget stativ
*syltetøyspann med skje

Huskeliste:
Hold orden på disken igjennom dagen.
Sørg for velfylte fat.
Tørk av alle benkeplater jevnlig.
Smil og hils på kundene.
Prøv å selge både mat og drikke.
Hold orden i kafeteriaen. Tørk av bordene og sett på plass stoler.
Sørg for at tomflaskene kommer i returbeholderen.
Fyll opp brusskapet igjennom dagen.

Viktig:
Sett deg inn i branninstruksen.
Planlegg dagen ut ifra kampoppsettet.
Kiosken skal være åpen ca 15 min etter kampslutt slik at spillerne får handle

Avslutning:
Tørk/Vask av kalde vaffeljern/toastjern
Tøm og vask pølsekoker
Vaske alle benkeplater grundig
Tøm søppel- Kast søppel i container på enden av bygningen ved ishallen (nye poser ligger i skuffen).

Etter hver vakt skal brusskapet fylles
Ta kasseoppgjør (se egen instruks)
Forlat kiosken slik du ønsker å se den neste gang du kommer på dugnad
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Skulle det gå tomt for varer, f.eks. syltetøy, kontakt tilsynsvakta, ta penger fra kassen for å handle
nødvendige varer. (NB! Tilleggsinnkjøp gjelder ikke frukt!) Kvitteringen for tilleggsinnkjøp legges
sammen med kasseoppgjøret som bilag.

Husk at dere har ett brannansvar ved en evakuering.
Snakk med tilsynsvakten for mer informasjon eller les branninstruksen.
Annet:
Alle som har vakt i forbindelse med arrangement, skal etter endt vakt bistå med oppryddig og lignende –
og kan ikke forlate hallen uten godkjenning fra Hallansvarlig.
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Ski IL Håndball
Idrettsveien 35 b, 1400 Ski
Epost: dagligleder@skihandball.no
Mobil: 97759250

www.skihandball.no
Kontonummer: 1100.11.56510
Org.nr: 884 192 412
Hovedsponsor:

