
 

 
 

LUX zet al 20 jaar hoofden en harten in beweging. Door (interdisciplinaire) verhalen te delen die 

je raken, inspireren en iets in gang zetten. Zodat je net iets anders naar huis gaat dan dat je 

kwam. Dát is onze missie. 

LUX is een onafhankelijk en vrijzinnig podium in Nijmegen voor nieuwe ontwikkelingen in kunst, 

cultuur en media. We bieden een kritisch platform en een aantrekkelijke plek met spraakmakende 

programma’s op het gebied van film, debat,  podiumkunsten en filmeducatie. LUX wil haar publiek 

inspireren tot anders kijken. Dat doen we door een onderscheidend cultureel programma te bieden 

dat nieuwe perspectieven aanreikt.  

Daarnaast is LUX ook een bruisend en gastvrij café-restaurant, waar je heerlijk kunt lunchen, 

borrelen of dineren. Een gezellige plek waar je met een drankje kunt napraten over de film of 

voorstelling. Je kunt er zelfs terecht voor een flexwerkplek. 

Gastvrijheid en persoonlijke aandacht staan bij LUX voortdurend voorop. Om dit tot in de puntjes 

te organiseren zoeken wij een:   

Horeca Manager  
(28 tot 32 uur per week)  

 

Algemeen 

Je bent een ervaren, communicatief vaardige en krachtige manager en je hart gaat sneller 

kloppen van gastronomie en gastvrijheid in een culturele omgeving. Je draagt moeiteloos de 

verantwoordelijkheid voor een gestructureerde organisatie en uitvoering van de Horeca van LUX. 

Kort gezegd heb je de volledige leiding en zorg je dat alles op rolletjes loopt.  

Als Manager Horeca bij LUX ben je verantwoordelijk voor het strategische en financiële beleid van 

LUX café en restaurant om zo een optimale LUX beleving neer te zetten voor ons publiek.  

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 

▪ Je hebt een duidelijke visie op horeca in een culturele instelling en weet deze over te 

dragen op het team en uit te dragen binnen de stichting; 

▪ Je geeft coachend leiding aan de assistent-bedrijfsleiders en alle horecamedewerkers en 

zorgt dat ze o.a. door training het beste uit zichzelf halen; 

▪ Je inspireert, enthousiasmeert en geeft het goede voorbeeld; 

▪ Je loodst de horeca en haar medewerkers door de corona-crisis en maakt plannen voor 

vernieuwing; 

▪ Je zorgt voor goede verbinding tussen keuken en vloer. In samenspraak met de chef zet je 

de keuken van LUX op de kaart en bepaal je het profiel; 

▪ Je organiseert werkoverleg en voert beoordelings- functioneringsgesprekken samen met 

de assistent-bedrijfsleiders; 



▪ Je stelt meerjarenplannen en begroting op, bent financieel eindverantwoordelijk voor de 

resultaten binnen de horeca-tak van LUX en zorgt voor een periodieke terugkoppeling aan 

directie over de operationele en financiële voortgang; 

▪ Je zoekt actief naar manieren om de dienstverlening te verbeteren en de marges te 

vergroten en levert vanuit die rol een bijdrage aan de ontwikkeling van LUX als geheel;  

▪ Er ligt een directe verbinding tussen programma en horeca. Je bent sparringpartner voor 

de horecaconcepten in het programma en werkt samen met marketing & sales voor de 

ondersteuning van diverse activiteiten van LUX.  

Wij bieden: 

▪ Een leuke dynamische werkplek en een gezellig hardwerkend team; 

▪ Alle ruimte voor eigen initiatief, vernieuwende ideeën en concepten; 

▪ Een passend salaris gebaseerd op opleidingsniveau en werkervaring (indeling in schaal 9 

Horeca cao: min. € 2.863,- max € 3.665,-);  

▪ Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband; 

▪ Een passepartout om het programma van LUX direct te beleven. 

Functie eisen: 

▪ HBO werk- en denkniveau; 

▪ Ruime werkervaring in een soortgelijke functie, waarvan minstens 3 jaar als (coachend) 

leidinggevende; 

▪ Bereid om te werken in een wisselend rooster. Ook weekenden en avond-/nachturen; 

▪ Kennis van Horeca en bereidheid deze uit te breiden; 

▪ Een afgeronde horeca-opleiding (MBO niv.4 manager/ondernemer Horeca), aangevuld 

met SVH en BHV (pré); 

▪ Bekend met de interne en externe richtlijnen met betrekking tot hygiëne en kwaliteit (o.a. 

HACCP); 

▪ Ervaring met horeca in een culturele instelling is een pré; 

▪ Ervaring met het opstellen van managementrapportages en het sturen op KPI’s. 

 

Competenties en persoonskenmerken: 

• Ondernemend en creatief 

• Proactief en initiërend 

• Dienstverlenend en betrokken 

• Resultaatgericht en commercieel 

• Strategisch en analytisch denkvermogen 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden (NL en EN)  

 

Interesse? 

Waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is, LUX heeft je nodig! Bij LUX zijn we van 

mening dat inclusie en diversiteit de sleutel is tot ons succes. We nodigen dus nadrukkelijk 

iedereen die zich hierin herkent en aansluiting vindt met het profiel van harte uit om te reageren. 

Wil je meer weten over deze vacature? Neem gerust contact met ons op. Amy Schattevoet 

(Personeelsfunctionaris) vertelt je graag alles over de functie en werken bij LUX. Je kunt haar 

bereiken op telefoonnummer 024-3822412 of via aschattevoet@lux-nijmegen.nl.  

Heb je interesse en wil je solliciteren? Stuur je CV en motivatie voor 23 november 2020 per e-

mail naar sollicitatie@lux-nijmegen.nl. 
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