
 
 

 
Wat een heerlijke zomer en wat fijn dat onze gasten ons weten te vinden. 

In september start ons nieuwe seizoen met culturele programmering, congressen, vergaderingen, 
feesten, bruiloften & natuurlijk is ons vaste ontmoetingsplek grand café het Schaftlokaal ook open. 

Om onze gasten gastvrij te ontvangen en ons bedieningsteam aan te sturen zoekt onze huidige chef 
bediening een collega die samen met haar deze klus klaart. Wij zijn dan ook op zoek naar die 

teamplayer die niet vies is om de handen uit de mouwen te steken en samen met haar ons 
bedieningsteam aan te sturen. 

 
 

Per 1 september hebben wij daarom een vacature voor een 

 

CHEF BEDIENING (M/V, fulltime) 
 

 
Wie zijn wij? 
Op de plek waar vroeger de DRU ijzergieterij het kloppend hart van de Achterhoekse industriële 
bedrijvigheid vormde, is tegenwoordig een bruisende plek waar mensen bij elkaar komen voor 
cultuur, ontspanning, eten & drinken. In de 13 jaar sinds onze opening is hier een unieke voorziening 
gecreëerd waar je als bedrijf terecht kunt voor bijeenkomsten, personeelsfeesten of kleine 
vergaderingen. Voor particuliere bezoekers bieden wij een unieke uitgaansgelegenheid, 
popconcerten, een filmhuis, een grand café, theatervoorstellingen en nog veel meer culturele 
activiteiten.   

 
Wij zoeken een gepassioneerde teamplayer ….  

 met MBO+/HBO werk- en denkniveau en minimaal 4 jaar werkervaring in de bediening en met 

aantoonbare ervaring in het aansturen van teams 

 die de meewerkende rol goed kan combineren met de aansturende rol 

 die stressbestendig en flexibel beschikbaar is (ook in weekenden/avonduren) 

 met goede contactuele eigenschappen en een goede beheersing van de Nederlandse taal 

 

Leidinggevende taken                                                                                                                                                           

 het aansturen (werven, inwerken, opleiden & motiveren) van ons bedieningsteam 

 het toezien op doelmatig gebruik en beheer van ruimten, inventaris, apparatuur en installaties 

 het optimaliseren van de personeelsinzet  

 het bewaken van de gastvrijheid & kwaliteit en uitvoering van de werkzaamheden  

 
Wij bieden…  

…een dynamische baan in een bruisende organisatie waar cultuur, zakelijke markt, evenementen en 

toerisme elkaar versterken. Collectiviteitskorting bij diverse zorgverzekeraars. Je ontvangt een passe-

partout voor alle culturele activiteiten in onze zalen. Wij werken conform de CAO voor de horeca. 

 
 
Zin om een kopje koffie te doen? 
Mail je sollicitatiebrief en je cv voor 15 augustus naar monique.spijker@dru-industriepark.nl. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld. 
 

 


