DRU Industriepark – grand café Het Schaftlokaal
Medewerker spoelkeuken
Overdag- en/of avondfunctie parttime/fulltime
In september start ons nieuwe seizoen met culturele programmering, congressen, vergaderingen, feesten,
bruiloften & natuurlijk is onze vast ontmoetingsplek grand café Het Schaftlokaal ook open. Wij hebben bij
voorkeur overdag ondersteuning nodig in onze spoelkeuken. Heb jij bijvoorbeeld een tussenjaar of nog
uren over naast een andere job of het runnen van je gezin, dan zijn wij op zoek naar jou.
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 12 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.
Dit is wat wij jou bieden
Een culturele, unieke en bruisende locatie
Een gezellige werksfeer
Gratis toegang tot theatervoorstellingen, filmavonden en concerten
Genoeg afwisseling om je passie voor horeca op verschillende gebieden te ontwikkelen
De mogelijkheid tot het volgen van cursussen
Wat verwachten wij van jou?
Je bent sociaal, gastvrij en gemotiveerd.
Geen relevante opleiding of werkervaring? Geen probleem; motivatie en inzet vinden wij
belangrijker. Wij leiden je graag intern op.
Je bent overdag en/of ’s avonds beschikbaar
Zin om een kopje koffie te doen?
Mail een korte motivatie en eventueel je cv naar monique.spijker@dru-industriepark.nl.
Het DRU Industriepark wil een inclusieve organisatie zijn. Wij nodigen iedereen uit te solliciteren, ook
als je niet volledig voldoet aan alle functie-eisen. We zijn benieuwd naar wie jij bent en hoe jij verschil
kunt maken in ons bedrijf.
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.

