
 

 

 

 

 

 

Wij willen hoofden en harten in beweging brengen. Door verhalen te delen die je raken, inspireren 

en iets in gang zetten. Zodat je net iets anders naar huis gaat dan dat je kwam.  

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 in allerlei combinaties, zowel in aanbod als in eigen producties, ondersteund door een 

aantrekkelijk grand café - restaurant. We realiseren spraakmakende en vernieuwende 

programma’s, ontwikkeld en gerealiseerd door bevlogen teams. 

 

Wij zijn op zoek naar een 

 

Medewerker Bediening 
(aantal uren in overleg) 

 

 

We zijn op zoek naar iemand die met liefde en volle overgave koffie maakt, biertjes tapt, een 

prikkelende (kunst)programmering kan waarderen en zijn of haar enthousiasme voor mooie 

producten kan overbrengen aan de gast. In een volle én lege zaal. We vinden het belangrijk dat je 

het leuk vindt om veel te leren, de beste barista wilt worden, plezier hebt in je werk, van lekker 

eten en drinken houdt, flexibel bent, hard kunt werken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

hebt. Ben jij LUX? Dan krijg je daar iets moois voor terug! Een hecht en fijn team op een plek waar 

van alles te beleven is en genoeg mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen in je vakgebied.  

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

• Correct en gastvrij te woord staan van gasten in het café/terras/partijen; 

• Attent zijn op de wensen/beantwoorden van vragen van gasten en verstrekken van 

informatie; 

• Opnemen van bestellingen; 

• Geven van toelichting op de menukaart; 

• Werken achter de bar en in de bediening; 

• Opmaken van de rekening, afrekenen met de gast; 

• Afruimen en afvoeren van gebruikt serviesgoed, bestek e.d. en gereed maken tafel voor 

hergebruik. 

 

Functie eisen    

• Je bent positief ingesteld en hebt een energieke uitstraling;  

• Je hebt de drive om mensen het naar hun zin te maken;  

• Je bent open in je communicatie en stelt je flexibel op;  

• Je neemt verantwoordelijkheid en bent leergierig; 

• Beschikbaar op zaterdagavond gewenst. 

 

Wij bieden 

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

• Een inspirerende en dynamische werkomgeving; 

• De kans jezelf te ontwikkelen in een team van betrokken en gepassioneerde 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 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.  

 

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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