
 

VACATURE –VACATURE –VACATURE  
 

Het programma van LUX omvat een breed scala aan films, theatervoorstellingen, muziekuitvoeringen, 
debatten en events. Met meer dan 200.000 filmbezoekers per jaar behoort LUX tot de grootste 

filmtheaters van Nederland.  
De horeca in LUX bestaat uit het drukke en gezellige café LUX en de horecavoorzieningen in de 
evenementenzaal. Naast de grootschalige drankvoorzieningen biedt LUX een uitgebreide ontbijt-, 

lunch- en dinerkaart. Als horecagelegenheid proberen we op een vernieuwende manier aan de 
wensen van onze doelgroep te voldoen en een extra bijdrage aan LUX te geven.  

 

Op korte termijn zijn wij op zoek naar  

 1ste medewerker bediening  
 

Als 1ste Medewerker Bediening werk je mee op de vloer, en coördineer je de werkzaamheden 

van de medewerkers met betrekking tot het bedienen van de gasten. Je taken en 

verantwoordelijkheden zijn onder anderen: 

 toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen/ instructies 
 toezien op de voortgang en de uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden 
 afstemmen van werkzaamheden met andere afdelingen (keuken) 
 inwerken van nieuwe medewerkers 
 opvangen en afhandelen van vragen/ klachten van gasten 
 operationeel verantwoordelijk bij afwezigheid Bedrijfsleiding 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die… 

- bewust kiest voor een loopbaan in de Horeca, en het dus leuk vindt om de beste Barista te 
zijn, de mooiste bieren te tappen en die er van geniet om mensen blij te maken, 

- een prikkelende (kunst)programmering kan waarderen, en zijn/haar enthousiasme voor dit 
programma en de mooie producten uit onze keuken over kan brengen op onze gasten, 

- lekker kan buffelen tijdens grote drukte en geniet van de dynamiek van een drukke zaak,  
- minimaal 32 uur per week beschikbaar is, verdeeld over flexibele diensten (natuurlijk ook 

avonden en in de weekenden). 
- een Horecaopleiding op MBO Niveau 4 of vergelijkbaar heeft afgerond, of die dat 

compenseert met een enorme bak ervaring. 
 

Wij bieden… 

- salariëring conform de Horeca cao 
- werken in een jong en leergierig team 
- een Passe Partout waarmee je gratis naar (bijna) alle voorstellingen in LUX kunt. 

 

Meer informatie verkrijgbaar bij dhr. A Kuilman, Manager Horeca en Publieksdiensten, 06-55877050. 

Je kunt je sollicitatie tot vrijdag 22 april 2017 mailen naar  

akuilman@lux-nijmegen.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

www.lux-nijmegen.nl 

mailto:akuilman@lux-nijmegen.nl



