
 
Samen met onze nieuwe chef-kok de keuken van LUX verder ontwikkelen en onze gasten 

verrassen met de heerlijkste gerechten? 

 

Wij zijn op zoek naar een 

 

Zelfstandig werkend kok  
(minimaal 32 uur) 

 

Café LUX is een ontmoetingsplek; een bruisend café-restaurant waar mensen samenkomen en 

onder het genot van een drankje, goede lunch, borrel of diner de bezochte voorstelling of film 

nabespreken. Onze menukaart vind je hier. 

 

Als Zelfstandig werkend kok bij LUX ben je verantwoordelijk voor het bereiden van onze 

uiteenlopende kaart, waarbij je met enthousiasme en aandacht voor kwaliteit samen met je 

collega’s de lekkerste gerechten op tafel zet. Het team bestaat uit leuke mensen met veel 

ervaring die graag de handen uit de mouwen steken en veel ruimte krijgen voor eigen inbreng. 

 

 

Wij zoeken iemand die: 

• Passie heeft voor lekker koken en wereldse gerechten; 

• Blij wordt van teamwork; 

• Verstand van zaken heeft; 

• Creatief en innovatief werkt; 

• Flexibel en stressbestendig is; 

• Streeft naar de beste kwaliteit. 

 

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 

• (Voor)bereiden en doorgeven van gerechten; 

• Plannen van de dagelijkse werkzaamheden en bestellen van voedingsmiddelen en andere 

voorraadaanvullingen;  

• Ontvangen, controleren en opslaan van bestelde voedingsmiddelen en andere artikelen;  

• Bewaken van houdbaarheid en hygiëne; 

• Schoonmaken van de werkomgeving, keukenapparatuur en signaleren van 

bijzonderheden/mankementen. 

 

 

Wij bieden: 

• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden volgens de Horeca CAO, voor deze functie ligt het 

salaris in schaal 5, € 2093 - € 2524 (bij 38 uur p.w.); 

• 8% vakantie toeslag; 

• Een passe-partout waarmee je gratis naar (bijna) alle voorstellingen in LUX kunt; 

• Werken in een jong, divers en leergierig team waar passie voor koken voorop staat. 

 

 

https://www.lux-nijmegen.nl/wp-content/uploads/2022/10/Menukaart-Cafe-LUX.pdf?x43104


 

Sollicitatieprocedure:  

Meer informatie is verkrijgbaar bij Vincent Barendregt, Manager Hospitality, 024-3816844. Je 

kan je sollicitatiebrief en CV inleveren aan de bar of via sollicitatie@lux-nijmegen.nl. 

 

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. 

 

 

mailto:sollicitatie@lux-nijmegen.nl

