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Functie-informatie 
 

Functienaam   Kantinebeheerder 
Salarisschaal   4 
Indelingsniveau  IIb 
Organisatie  Onderwijsgroep Amersfoort 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen 
Kenmerkscores  22222 22222 22 12 
Somscore   27 
Versie    2002.1.41 
 
 
 

Functiebeschrijving 
 

Context 
De Onderwijsgroep Amersfoort omvat een aantal onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs en 
speciaal voorgezet onderwijs onder één bestuur.  Binnen de onderwijsgroep zijn verschillende 
onderwijskundige sectoren te onderscheiden nl. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs, 
VMBO, Havo, VWO en Gymnasium. 
  
De werkzaamheden worden verricht in één van deze scholen. In de gebouwen verblijven dagelijks 

leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De kantinebeheerder is werkzaam binnen de 
ondersteunende dienst die onder leiding staat van de schoolleiding. 
 
De kantinebeheerder beheert de kantine, verstrekt consumptiegoederen en bereidt incidenteel 
lunches voor. De kantinebeheerder valt onder een lid van de schoolleiding.  
 

Werkzaamheden 

1. Beheert de kantine door: 

 het zorgdragen voor de inrichting, het gebruik en de hygiëne van de kantine; 

 het schoonhouden van de inventaris en het afwassen van serviesgoed; 

 het zorgdragen voor het naleven van de arbo- en veiligheidsvoorschriften; 

 het toezien op een ordelijk gebruik van de kantine; 

 het beheren van voorraden consumptiegoederen en het doen van inkopen; 

 het voeren van overleg met leveranciers over het assortiment; 

 het, in voorkomende gevallen, toezien op de werkzaamheden van het overige 
kantinepersoneel; 

 het beheren van de kleine kas door middel van het registreren van inkomsten en het 
afdragen daarvan; 

 het zorgdragen voor de dagelijkse variatie in het aanbod/assortiment. 
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2. Verstrekt consumptiegoederen en bereidt incidenteel lunches voor door: 

 het verstrekken van koffie, thee, frisdranken en enkele andere kantineartikelen van 
achter het buffet en 

 het toezien op de afrekening; 

 het zo nodig serveren van koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen; 

 het (laten) bereiden van lunches. 
 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

 de kantinebeheerder is verantwoording schuldig aan de daartoe aangewezen 
leidinggevende over de tijdigheid en zorgvuldigheid van de uitvoering van de 
werkzaamheden, het gebruik van de kantine en het beheer van de kleine kas en de 
voorraden; 

 de kantinebeheerder verricht werkzaamheden binnen werkinstructies en -afspraken, 
hygiënische en financieel-administratieve voorschriften en aanwijzingen betreffende de 
uitvoering die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden; 

 de kantinebeheerder neemt beslissingen over het dagelijkse assortiment en over de 
aanvulling van voorraden consumptiegoederen bij het doen van inkopen. 

 

Kennis en vaardigheden 

 kennis van en ervaring met kantinewerkzaamheden en het beheer ervan; 

 kennis van voorschriften met betrekking tot hygiëne en kantinebeheer; 

 vaardigheid in het verstrekken van consumptiegoederen en het bereiden van lunches; 

 vaardigheid in het te woord staan van en de omgang met de medewerkers en leerlingen 
van de onderwijsinstelling. 

 

Contacten 

 met medewerkers en studenten over het verstrekken van consumptiegoederen om 
informatie te verschaffen en toe te zien op een ordelijk gebruik van de kantine; 

 met leveranciers over inkoop en bestellingen van consumptiegoederen om in te kopen 
en de voorraden aan te vullen. 

 

 
 
 
 


