
 
Ben jij een ervaren leidinggevende in de horeca en heb je zin in een nieuwe uitdaging?  

Wij zijn op zoek naar een Manager Horeca voor LUX. In dit grootste arthouse van Europa midden 

in hartje Nijmegen bieden we 365 dagen per jaar een breed scala aan films, theater- dans- en 

muziekvoorstellingen, debatten, evenementen en festivals. 

 

Manager Horeca 
(voor 32–38 uur per week) 

 

Als Manager Horeca ben je verantwoordelijk voor de gastvrijheid in onze horeca en zorg je er 

samen met je team voor dat onze gasten een optimale service en beleving ervaren. Je draagt de 

totale operationele, financiële en personele verantwoordelijkheid en stuurt direct de 

bedrijfsleiders en de chef-kok aan. In totaal bestaat het team uit ca. 50 horecamedewerkers. 

 

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

• Leidinggeven aan het horecateam;  

• Verantwoordelijk voor gastvrijheid in de horeca van LUX; 

• Verdere doorontwikkeling van de horeca op conceptueel, operationeel -en beleidsniveau; 

• Je bent financieel verantwoordelijk voor de resultaten binnen de horeca-tak van LUX en 

stuurt op cijfers en de juiste administratieve afhandeling; 

• Je stuurt op kwaliteit van product, gastvrijheid en uitvoering van de interne processen. 

Functie eisen 

• Je hebt minimaal HBO werk -en denkniveau; 

• Je hebt minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring in de horeca of een andere gastvrije 

omgeving; 

• Je hebt een duidelijke visie op gastvrijheid en kan dit ook overbrengen op anderen;  

• Je beschikt over goede sociale en communicatieve eigenschappen; 

• Je bent hands-on, proactief en neemt initiatief om kansen te realiseren; 

• Je bent een people manager die coachend leiding geeft; 

• Je bent goed in organiseren en plannen, en hebt oog voor de prioriteiten; 

• Je bepaalt je eigen agenda, maar bent flexibel in aanwezigheid; 

• Je bent accuraat en hebt oog voor detail. 

 

Wij bieden 

• Salariëring conform cao Horeca, schaal 11 (€ 3.660 tot €4.590); 

• Inspirerende en dynamische werkomgeving waarin vernieuwing centraal staat; 

• Veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en initiatieven te ontplooien; 

• Een passe-partout die toegang geeft tot ons rijke culturele programma;  

• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. 

 

Je kunt je sollicitatie t/m 5 maart 2023 sturen naar sollicitatie@lux-nijmegen.nl 

 

Meer informatie is verkrijgbaar bij David Niessen, Manager Bedrijfsvoering via 024-3822412 of 

dniessen@lux-nijmegen.nl  
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