
  

 

 

 

 

 

  

Wij willen hoofden en harten in beweging brengen. Daarvoor bieden we in hartje Nijmegen, in het 

grootste arthouse van Europa, 365 dagen per jaar een breed scala aan films, theater- dans- en 

muziekvoorstellingen, debatten, evenementen en festivals. Alles wordt ondersteund door Café 

LUX, waar gastvrijheid, kwaliteit en service hoog in het vaandel staan.  

 

Om ons grote, gezellige horecateam te versterken, zijn wij opzoek naar een: 

 

Afwas- en keukenmedewerker 
(aantal uren in overleg) 

 

We zijn op zoek naar iemand die gemotiveerd en met plezier een aantal uur in de week de afwas 

van Café LUX draaiende houdt. Je zorgt voor schoon serviesgoed, glaswerk en keukenmaterialen. 

Hierbij werk je met een automatische spoelmachine, maar voorspoelen en poleren horen er 

natuurlijk ook bij. Daarnaast ondersteun je het team in de keuken en bediening. ‘s Avonds maak 

je kleine hapjes van de borrelkaart en sluit je de spoelkeuken netjes af.  
 

Ben jij stressbestendig, een harde werker en een teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel? 

Waardeer je een prikkelende (kunst)programmering? Ben jij LUX? Reageer dan nu!  
 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

• Bedienen van een automatische spoelmachine; 

• Opvolgen van de HACCP-regels/veiligheidsregels; 

• Bereiden van de borrelkaart na werkdag keukenteam;  

• Samenwerken met het keuken- en bedieningsteam; 

• Afsluiten van de spoelkeuken. 

 

Functie eisen    

• Stressbestendig en verantwoordelijk; 

• Een harde werker en positief ingesteld; 

• Flexibel inzetbaar, zowel doordeweeks als in het weekend.  

 

Wij bieden 

• Salaris conform CAO voor het horeca- en aanverwante bedrijf; 

• De kans jezelf te ontwikkelen in een team van betrokken collega’s; 

• Een passe-partout waarmee je gratis naar de film kunt bij LUX.  

 

INTERESSE? 
 

Waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is, wij zijn van mening dat diversiteit de 

sleutel is tot ons succes. We nodigen dus iedereen die aansluiting vindt met het profiel van 

harte uit om te reageren.  

 

Je kunt je cv met een korte motivatie sturen naar sollicitatie@lux-nijmegen.nl of een 

sollicitatieformulier vragen aan een medewerker in het café. 
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