Kiosk rutiner
Maks 2 voksne personer betjener og oppholder seg i kiosken.
Barn skal ikke oppholde seg i kiosken
Alle betaler for kioskvarer, dette gjelder også for pølser og vafler

Pølsekoker
Løft opp pølsebeholder inni pølsekokeren og sjekk at det er vann i, hvis tomt, fyll på vann i bunnen,
ca 1,1 liter.
Fyll på vann i pølsekokerbeholderen opp til rista. Her kan det være lurt å varme vann i vannkokeren
først, da går det fortere å varme pølser
Slå på bryter og still grader opp til 80 grader
Start med å varme 5-10 pølser. Når pølsene er varme, flyttes alle over til den ene siden. Nye pølser
kan evt legges inn.

Pølsebrød (og lomper)
Pølsebrød og lomper er i kjøleskapet. Hvis ikke det er ferske pølsebrød, tas det ut frosne av fryseren.
Kan tines i mikrobølgeovn eller legg pølsebrød på den runde stålrista, og når pølsekokeren er varm,
løft opp lokke og legg risten med pølsebrød over.

Kaffetrakter
5 måleskjeer filterkaffe til full vannbeholder. Er det tomt for kaffe, ta en titt i skapet.

Vaffeljern
Bruk enten formfett (liten boks) eller flytende margarin
Rengjør vaffeljern etter bruk.

Kasse og nettbrett
Kasse: Veksel/kasseskrin settes inn i kiosk av Betzy før hver kamp, det samme gjøres med
betalingsterminal og nettbrett. Kasse og nettbrett hentes av Betzy.

Etter Stengetid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oppgjørsskjema fylles ut, vekslepenger er alltid kr 500 .
Matvarer, også sjokolade, legges i kjøleskapet
Pølsekoker rengjøres
Vaffeljern tørkes av
Fyll på med brus slik at det er klart til neste kioskvakt.
Kaffetrakter og kanne vaskes.
Brukt bestikk & annet vaskes.
Benker vaskes, gulv feies og søppelsekken kastes i søppeldunken som står utenfor.

Lurer du på noe? Ring Betzy på telefon 48164073

Salg:
Alt salg som foregår i kiosk, skal slåes inn på IZETTLE applikasjonen, både kort og kontant slås inn.
Brukes VIPPS; slå det inn som kontant.
Ved oppstart av salg; velg ‘åpne kassasystem’ og når spørsmål om veksel i kassa, legg inn kr 500,-.
Hvordan slå inn salg på ‘Kassa’ (izettle applikasjonen)
 Velg ‘Produkter’, trykk da på de produktene som kunden skal kjøpe, eks Kaffe, da vil
produktet legge seg i handlekurv som vises øverst til høyre.
 Dersom du trykker feil, kan du fjerne alle produktene fra kassen med Fjern-knappen
øverst til høyre. Du kan også redigere hvert produkt ved å trykke på det, og velge fra listen
som kommer opp.
 Når alt salg er lagt inn, velger du ‘Ta betalt’.
Når du skal ta betalt, så må du spørre om det er ‘kontant’ eller ‘kortbetaling’
KONTANT KORT
Kort
1. Slå inn kontant beløp (hvis ikke
1. Gi kortleser til kunden
systemet foreslår det selv)
2. Ta imot penger
2. Kunden setter i kortet med chip oppover
3. Beløpet vises i kortleserens display
4. Kunden godkjenner beløpet med pin kode
Kassasystemet skal ikke lukkes etter endt salg, dette gjøres av Betzy da kassa blir telt opp på kvelden.

Lurer du på noe? Ring Betzy på telefon 48164073

