
 
 

 

LUX is een arthouse in hartje Nijmegen met een groot wekelijks aanbod van 

spraakmakende programma’s; van bijzondere premièrefilms, verdiepende 

documentaires tot kinderfilms, podiumvoorstellingen (theater, dans & muziek) en 

debatten, en alle combinaties daarvan. Daarnaast is het bruisende en gastvrije café-

restaurant een heerlijke plek voor een kop koffie, lunch, borrel of diner. 
 

De horeca in LUX bestaat uit het café / restaurant LUX en de horecavoorzieningen in de 

evenementenzaal. Naast de grootschalige drankvoorzieningen biedt LUX een uitgebreide lunch en 

diner kaart. Als horecagelegenheid proberen we op een vernieuwende manier aan de wensen van 

onze doelgroep te voldoen en een extra bijdrage aan LUX te leveren.  

  
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een 

 

ZELFSTANDIG WERKEND KOK  
(32 UUR) 

 

BELANGRIJKSTE TAKEN:  
 

 Voorbereiden en uitvoeren van de productiewerkzaamheden volgens planning, ter 

ondersteuning van collega’s; 

 Meegeven van lunch- en dinergerechten; 

 Creatief meedenken over nieuwe recepturen en gerechten; 

 Uitvoeren van overige keuken werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende zoals 

Haccp werkzaamheden en (mee) aansturen van afwas/keuken medewerkers. 

 

FUNCTIE-EISEN: 
 

     •  Minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 

     • Leermeester is een pre; 

     • Kennis van Haccp; 
     •    Werkweek in wisselend rooster, ook weekend diensten en avond uren. 

      

WIJ BIEDEN:  
 

 Salariëring conform de Horeca cao; 

 Extra gewerkte uren worden uitbetaald; 

 Werken in een jong en leergierig team waar passie voor koken voorop staat! 

 Een passe partout waarmee je gratis naar (bijna) alle voorstellingen in LUX kunt. 

 

Wil jij een baan waarin je jezelf kunt ontwikkelen en denk je dat jij de persoon bent die ons team  

echt kan versterken? 

 

Meer informatie verkrijgbaar bij dhr. B. Kempink, manager horeca, 024-3816844. Meer 

informatie en / of een sollicitatieformulier beschikbaar bij de bar in Café LUX. Je kan je 

sollicitatiebrief tot uiterlijk 14 juli inleveren aan de bar of via bkempink@lux-

nijmegen.nl  
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