
Toezichthouder examens SVH Wijn 

Als toezichthouder voor de examens SVH Wijn werk je voor Stichting Vakbekwaamheid Horeca 
(SVH) in de gaafste bedrijfstak: de horeca! SVH is de grootste aanjager in de branche om de 
vakbekwaamheid te vergroten. Als toezichthouder heb je met iedereen die in de horeca werkt, 
leert of onderneemt te maken. Lijkt het jou gaaf om hiervan deel uit te maken door het 
afnemen van examens, lees dan snel verder! 

Voor het afnemen van de verschillende wijnexamens, is SVH op zoek naar toezichthouders. De 
wijnexamens worden vooral afgenomen in de regio Utrecht. Omdat de examenmaterialen 
(examenboekjes en wijnen) voor het examen bij SVH in Zoetermeer opgehaald moeten 
worden, zoeken we toezichthouders die woonachtig zijn in de regio Haaglanden. Daarnaast is 
het van belang dat de toezichthouder doordeweeks inzetbaar is vanaf 15.00 uur tot in de 
avonduren en af en toe op zaterdag. 

Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor: 
• het correct uitvoeren van de procedures omtrent een examen volgens de ISO/AVG

richtlijnen;

• het ophalen van de wijnen en overige materialen bij SVH in Zoetermeer ongeveer 2 uur
voorafgaand aan de examenstarttijd;

• het gereed maken van de locatie van het examen, door het klaarzetten van de
materialen en inschenken van de wijnen;

• het legitimeren van de examenkandidaten met behulp van een legitimatiel ijst;

• het uitdelen en innemen van examenmaterialen;

• het volgens de richtlijnen van SVH toezicht houden op de examenkandidaten;

• het melden van calamiteiten voor en tijdens het examen aan de examenleider;

• een correcte afhandeling van de bijbehorende examenadministratie;

• Het terugbrengen van de examenmaterialen SVH in Zoetermeer na het examen.

Wat verwacht SVH van jou? 
• je bent stressbestendig, klant- en servicegericht;

• je bent representatief en je werkt secuur;

• je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden;

• je durft kandidaten aan te spreken op ongewenst gedrag;

• je hebt een flexibele instelling, waarbij je de examenkaders niet uit het oog verliest;

• je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;

• je bent doordeweeks inzetbaar vanaf 15.00 uur tot in de avonduren en af en toe op
zaterdag;

• je bent bereid om (tegen vergoeding) voorafgaand aan het examen de wijnen en
materialen op te halen en terug te brengen in Zoetermeer;

• affiniteit met de horeca en kennis van wijnen is een pré;

• je beschikt over eigen vervoer.



Wat heeft SVH jou te bieden? 
• een leuke en flexibele functie op freelance basis;

• een plezierige werksfeer waarbij samenwerken hoog in het vaandel staat;

• een bruto vergoeding van € 63,74 voor het afnemen van het examen;

• een aanvullende vergoeding voor het ophalen en terugbrengen van de wijnen en
materialen;

• reiskostenvergoeding van bruto € 0,28 per kilometer, berekend via Google maps,
snelste route.

Belangstelling voor deze functie? 
Voor meer informatie over de inhoud van het werk als toezichthouder kun je contact opnemen 
met de afdeling Examenorganisatie via 088 - 050 1529. 

Graag ontvangen wij, via examenorganisatie@svh.nl, een korte motivatie met curriculum 
vitae. 
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