Ben jij LUX?
We zoeken leuke mensen. Mannen of vrouwen die met liefde en vol overgave koffie maken,
vins naturels snappen, een prikkelende (kunst)programmering kunnen waarderen en hun
enthousiasme voor mooie producten kunnen overbrengen aan de gast. Daar is niet altijd tijd
voor, dus soms is het ook gewoon keihard knallen. Je moet dus ook tegen een stootje kunnen.
Heel belangrijk vinden we dat je bereid bent om heel ver te gaan voor je gasten, dat je de
beste barista wilt worden, dat je plezier hebt in het leven en van lekker eten en drinken houdt
(wijn en bier zijn een must), dat je flexibel bent, hard werkt en een groot
verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Ben jij LUX? Dan krijg je er iets moois voor terug: een leuk
team, een werkvloer waar van alles te beleven én te doen is en genoeg mogelijkheden om
jezelf verder te ontwikkelen in je vakgebied.

Wij zijn op zoek naar:

1ste medewerker bediening
(minimaal 16 uur, 2 diensten - maximaal 32 uur, 4 diensten)

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
•

Coördineren/ regelen van de werkzaamheden van de medewerkers met betrekking
tot het bedienen van gasten.
➢ toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen/ instructies
➢ toezien op de voortgang en de uitvoeringskwaliteit van de
werkzaamheden (incl. functionerings- en voortgangsgesprekken)
➢ afstemmen van werkzaamheden met andere afdelingen (keuken)
➢ inwerken van nieuwe medewerkers
➢ opvangen en afhandelen van vragen van gasten

•

Verrichten van de werkzaamheden conform de functieomschrijving van een
‘medewerker bediening’
Ruime flexibiliteit en beschikbaarheid in uren en diensten (ook weekenden/vakanties)
Bijwonen van en input leveren voor vergadering met het 1e-medewerkersteam.
Openen en 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

•
•
•
•

U kunt uw sollicitatie met motivatiebrief mailen naar npul@lux-nijmegen.nl of een
sollicitatieformulier vragen bij de barmedewerker.

