
 
 

Het programma van LUX omvat een breed scala aan films, theatervoorstellingen, muziekuitvoeringen, 
debatten en evenementen. Met meer dan 200.000 filmbezoekers per jaar behoort LUX tot de grootste 
filmtheaters van Nederland. Naast film vormen debat en podiumkunsten belangrijke pijlers van LUX. 
Bovendien herbergt LUX een druk bezocht grand café. 

 
De kassa van LUX is 7 dagen per week geopend. Als kassamedewerker ben je het eerste 

aanspreekpunt voor de klanten van LUX.  
 

 
Wij zijn per direct op zoek naar een 

 

 Kassamedewerker 
 (5 uur per week) 

 

 

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken: 

 Kaartverkoop.  
 De verkoop van artikelen, zoals bioscoopbonnen en soundtracks. 
 Het (telefonisch) verschaffen van inlichtingen en maken van reserveringen.  
 Werken met het kassaprogramma waarin alle verkoop- en reserveringshandelingen (film, 

muziek, theater, debat) plaatsvinden. 
 Het uitvoeren van administratieve handelingen m.b.t. de verkoop van kaarten en artikelen.  
 Verwerken van het geldverkeer en afsluiten van de kassa. 
 Eens in de vier weken bijwonen van de kassa vergadering. 

 Het samenwerken met en begeleiden van vrijwillige medewerkers. 

 Verrichten van eenvoudige overhead taken. 
 
Wij zoeken: 

 Minimaal LBO/MBO niveau 
 Relevante werkervaring in een soortgelijke functie is zeer gewenst 
 Ervaring met MS office pakket, bij voorkeur ook met kassaprogramma's 
 Flexibel en stressbestendig 
 Representatief 
 Dienstverlenende en klantvriendelijke instelling 
 Affiniteit met het programma en het publiek van LUX 
 Wekelijks beschikbaar op week- en weekenddagen en in schoolvakanties 

 
Wij bieden: 

 Een afwisselende functie in een jong en gevarieerd team van vrijwillige en betaalde 
medewerkers. Bezetting vindt plaats d.m.v. roostering. 

 Salaris conform CAO Bioscoopbedrijf / LUX loongebouw 
 Een passe partout waarmee je gratis naar alle voorstellingen van LUX kunt. 

 
 
 

Interesse? 
Je kunt je sollicitatie voor 1 december 2017 sturen aan: Stichting LUX, Afdeling Personeelszaken, 

postbus 1155, 6501 BD Nijmegen of mail naar personeelszaken@lux-nijmegen.nl 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Aschwin Kuilman, Manager Horeca en 

Publieksdiensten op telefoonnummer 024-3816844. 
 

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