
 

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. 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  

 Assistent Bedrijfsleider  
Als Assistent Bedrijfsleider ben je de rechterhand van de Manager Horeca en de Bedrijfsleider. 

In die hoedanigheid ben je mede verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Je 

bent gedelegeerd verantwoordelijk voor het rooster en voorraadbeheer, en geeft leiding aan de 

medewerkers op de vloer. Je bent een coach die het leuk vindt om zelf ook op de vloer te 

staan, en streeft naar optimale dienstverlening. 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 
 verrichten roosterwerkzaamheden 
 opvangen taken/werkzaamheden Bedrijfsleider 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die… 

- weet wat het is om leiding te geven, en dat kan doen op een motiverende manier, 
- 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, 
- overzicht houdt tijdens grote drukte en geniet van de dynamiek van een drukke zaak,  
- de kennis heeft om met ons mee te bouwen aan een verdere verbetering van ons café en 

onze medewerkers, 
- 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. 
 

Wat mag je van ons verwachten? 

- salariëring conform Horeca cao. 
- een Passe Partout waarmee je (bijna) alle voorstellingen bij LUX kunt bezoeken. 

 

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

Je kunt je sollicitatie tot maandag 8 januari 2018 mailen naar  

akuilman@lux-nijmegen.nl 

 


