
 

Medewerker bediening (38 uur)    

(ook als je een tussenjaar hebt!) 

 

 

Het ene moment show je jouw baristaskills, het volgende moment bak je de heerlijkste brownie en 

leg je de gasten in de watten met jouw keizerlijke gastvrijheid.  

Als medewerker bediening, ofwel: opper gastvrouw/-heer die kan leidinggeven, oog heeft voor 

detail, hart heeft voor gastvrijheid en mede- verantwoordelijk is  heb je een super 

afwisselende baan.  

Wat we graag zien bij jou: 

- Ervaring in de horeca of eventsector; 

- Hét gastvrijheidsgen; 

- Accuraat en goed met plannen; 

- Je staat graag in de keuken om lunch, hapjes en zoete lekkernijen te helpen bereiden; 

- Hands-on. Een containerbegrip, maar wél van toepassing. Je pakt aan wat er moet 

gebeuren en houd er rekening mee dat een shift soms een half uur kan uitlopen. 

- Je vind het geen probleem dat je een weekenddag werkt.  

- Jouw woonplaats is maximaal 30 minuten reizen vanaf Culemborg. 

 

Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden: 

- Jij bent tijdens de events het aanspreekpunt voor de klant, het bruidspaar of 

gastheer/gastvrouw. Jij zorgt er dus voor dat alle last-minute vragen worden opgelost en 

denkt een stap vooruit om de volgende voor te zijn.  

- Je stuurt ons jonge team aan en zorgt ervoor dat ook hun werkdag leuk en afwisselend is.  

- De sportschool bezoeken is niet meer nodig, aan training geen gebrek bij VRIJ. Regelmatig 

moeten de ruimtes worden omgebouwd en klaargezet naar wens van de opdrachtgever. 

En dat vind jij helemaal niet erg. Leuk juist! Steeds weer iets nieuws. 

- Je schakelt met onze salesverantwoordelijke over mogelijkheden in de dagelijkse praktijk 

op de werkvloer. Die werkvloer waar óók de salesverantwoordelijke een aantal uren per 

week werkzaam is. 

- Je denkt mee over cateringconcepten en hebt veel invloed om de dagelijkse gang van 

zaken te verbeteren.  

- Je zorgt voor een goede samenwerking tussen 

keuken en bediening 

- Je neemt bestellingen aan en ruimt deze in; 

- Je draagt zorg voor een schoon en 

onderhouden pand en tuin. 



 

Wat we bieden: 

- Afwisselende werkzaamheden in een gezellig, jong team;  

- Flexibiliteit op de momenten dat we geen gasten ontvangen; 

- Een marktcomform+ salaris; 

- Schitterende werkomgeving! 

Meer over VRIJ: 

Wij van VRIJ 😉 staan voor gastVRIJheid en staan voor kwaliteit. Dit komt samen in een bijzondere 

eventlocatie; een stijlvol gerenoveerd monumentaal pand in Culemborg. Wij willen deze mooie 

plek graag delen met onze gasten. En dat doen we inmiddels al meer dan zeven jaar. Door de jaren 

heen hebben we al ontzettend veel mooie events mogen neerzetten, van high- end 

bedrijfsbijeenkomsten tot intieme productpresentaties en van de prachtige bruiloften tot de 

mooiste vieringen.  Wij maken er niet simpelweg een mooi event van, we maken een ervaring die 

beklijft. 

Ben jij die hands-on, tomeloze-energie-hebbende, allrounder die niets liever doet dan gasten naar 

de zin maken? Degene die van begin tot einde maar één doel heeft en dat is elk event bij VRIJ tot 

een succes te maken. En heb je ook nog eens ervaring in onze branche? Dat is een match made in 

heaven! Word jij blij van deze vacature en zie jij jezelf wel shinen in ons team? Laat het ons weten. 

Mail je CV naar mail@vrijinculemborg.nl Heb je toch wat meer inhoudelijke vragen? Neem dan 

contact op met Elin van Oort-van Beem via 0345-82 03 89. 

 

 


