
 
 

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 te ondersteunen 

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; 

 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. 

 

 

 

 

 



 
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. Nikki Pul (Bedrijfsleider) vertelt je 

graag alles over de functie en werken bij LUX. Je kunt via npul@lux-nijmegen.nl je naam en telefoonnummer 

achterlaten, dan word je z.s.m. gebeld.  

  

Heb je interesse en wil je solliciteren? Stuur je CV en motivatie voor 25 april 2021 per e-mail naar 

sollicitatie@lux-nijmegen.nl 
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