
 
 

 
We zoeken leuke mensen. Leuke mensen die met liefde en vol overgave koffie maken, vins naturels 
snappen, een prikkelende (kunst)programmering kunnen waarderen en hun enthousiasme voor onze 
mooie producten kunnen overbrengen aan onze gasten. Soms hebben we hier minder tijd voor, dus je 
moet ook gewoon keihard kunnen buffelen en tegen een stootje kunnen. 
 
We vinden het belangrijk dat je bereid bent om ver te gaan voor jouw gasten en dat je de beste barista 
wilt worden. Heb je plezier in het leven en hou je van lekker eten en drinken? Weet jij de ins en outs 
van de beste wijnen en het lekkerste bier. Ben je flexibel inzetbaar, een harde werker en  deins je niet 
terug voor verantwoordelijkheid? Ben jij LUX? Dan krijg je er iets moois voor terug: een heel leuk team, 
een werkvloer waar van alles te beleven én te doen is en genoeg mogelijkheden om jezelf verder te 
bekwamen in je vak. 

 
Op korte termijn zijn wij op zoek naar: 

 

 1ste medewerker bediening (16 uur, 2 diensten, waarvan één 
weekenddienst) 

 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 
 

• Coördinatie met betrekking tot het op maat bedienen van de gasten van Lux:  
➢ toewijzen van werkzaamheden aan bedieningsmedewerker; geven van   
          aanwijzingen/ instructies 
➢ toezien op de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden 
➢ afstemmen van werkzaamheden met andere afdelingen (keuken) 
➢ inwerken van nieuwe medewerkers 
➢ opvangen en afhandelen van vragen van gasten 
➢ voortgangsgesprekken voeren met bedieningsmedewerkers 

• Verrichten van de werkzaamheden conform de  functieomschrijving van een ‘medewerker 
bediening’. 

• Ruime flexibiliteit en beschikbaarheid in uren en diensten (het betreft sowieso een dienst op 
de zaterdagavond). 

• Afsluiten van het café op een nette en correcte manier (controle op alle schoonmaak- en 
aanvulwerkzaamheden, opmaak en afstorten dagomzet). 

• Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP, 
kledingvoorschriften werk- en presentatie- methoden. 

 
Wil jij werken bij LUX? 
 
Reageer dan vóór 1 februari a.s.! Je sollicitatie (inclusief CV) kun je richten aan: sollicitatie@lux-
nijmegen.nl. Bij de bar van het Horeca café is eventueel ook een sollicitatieformulier beschikbaar dat 
je kunt invullen. 
 
Meer informatie is verkrijgbaar bij Maaike Jansen, Bedrijfsleider horeca, 024-3816844 of via mail: 
mjansen@lux-nijmegen.nl. 
 

mailto:sollicitatie@lux-nijmegen.nl
mailto:sollicitatie@lux-nijmegen.nl
mailto:mjansen@lux-nijmegen.nl

