
 

 

 
Op de plek waar vroeger de DRU ijzergieterij het kloppend hart van de Achterhoekse 
industriële bedrijvigheid vormde, is een uniek gebied ontwikkeld. Zeven industriële 
Rijksmonumenten gelegen langs de rivier de Oude IJssel vormen samen het DRU 
Industriepark: dé broedplaats voor cultuur & innovatie in de Achterhoek. Het bruist er van de 
activiteiten en evenementen: van een bezoek aan het theater of de popzaal, een historische 
wandeling over het terrein, cursussen en workshops, een boottocht, een bezoek aan het 
innovatiecentrum, een beurs of een festival. 

 
Per direct hebben wij een vacature voor een  

 
MEDEWERKER ZAALVERHUUR & EVENTS 

(m/v, 24-38 uur/week) 
 
De medewerker zaalverhuur & events functioneert als de centrale spil op de verhuurafdeling 
van het DRU Industriepark. Je neemt reserveringsaanvragen in behandeling en vertaalt de 
wensen van gasten in een gepaste offerte en daarmee draaiboek. 
 
Taken                                                                                                                                                             

 Accuraat invoeren van wensen en afspraken van opdrachtgevers in ons reserveringssysteem 

 Opstellen van offertes  

 Coördineren van de voorbereiding van reserveringen en overdragen aan betrokken 
afdelingen/collega’s 

 Intake gesprekken voeren met opdrachtgevers 

 Bewaken van de interne uitvoering van de reservering 

 Eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever op het event zelf 

 Zorgdragen voor de administratie afhandeling van de reserveringen 
 
Wij zoeken een teamspeler 

 met minimaal HBO niveau  

 met minimaal 2 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 

 die wensen van opdrachtgevers kan vertalen naar praktisch uitvoerbare offertes/draaiboeken 

 die overzicht bewaart en gestructureerd kan werken  

 affiniteit met horeca is een pré 
 
Wij bieden  

 een afwisselende baan in een bruisend horecabedrijf waar cultuur, horeca, toerisme, zakelijke 

markt en evenementen elkaar versterken 

 mogelijkheden tot het verdiepen en uitbreiden van je persoonlijke kennis en ontwikkeling  

 een passe-partout voor alle culturele activiteiten in de eigen programmering 

 collectiviteitskorting bij diverse zorgverzekeraars 

 inschaling conform de CAO voor de horeca 

 

Informatie 
Je sollicitatiebrief met CV kun je tot 4 april sturen aan DRU Industriepark, t.a.v. Sanne van Koot 
(Hutteweg 24, 7071 BV Ulft of sanne.vankoot@dru-industriepark.nl). 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen via 0315-200150). 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:sanne.vankoot@dru-industriepark.nl

