De Nobelaer, het kloppende culturele hart van Etten-Leur
De Nobelaer is een multidisciplinair cultuurhuis met bibliotheek, podiumkunsten en kunsteducatie. In
april 2022 opende De Nobelaer de deuren van een nieuw laagdrempelig cultuurgebouw dat
compact, efficiënt en transparant is. Van buiten kun je zien wat er binnen gebeurt, vanaf de vide heb
je goed zicht op de reuring op de begane grond en vanuit de bibliotheek kijk je in de theaterzaal. De
huiskamer is het centrale punt waar iedereen samenkomt. Vanuit dit hart kan men niet om de
bruisende culturele omgeving heen. Het maakt de kans op ontmoeting alleen maar groter. De
Nobelaer is letterlijk een plek van verbinding!
Het horecateam van De Nobelaer zoekt versterking! Zit gastvrijheid in jouw DNA en word je
enthousiast als je veel borden tegelijk in de lucht moet houden? Wil je naast je studie of gezin een
aantal uren per week onze gasten een onvergetelijke beleving bezorgen? Dan zijn wij op zoek naar
jou!

Oproepmedewerker Horeca
Op basis van een 0-uren oproepovereenkomst (m/v)
De werkzaamheden binnen De Nobelaer zijn erg gevarieerd. Het ene moment tap je een biertje voor
theatergasten en het andere moment verzorg je een kopje koffie tijdens een lezing in de bibliotheek
of een leerlingenconcert. De mogelijkheden binnen De Nobelaer zijn heel divers, van een
vergadering voor 10 personen tot het jaarlijkse carnavalsfeest met 1000 personen, elke dag weer
iets anders.
Jouw taken
•
•
•
•
•
•

Je voert voorbereidende werkzaamheden uit;
Je voorziet onze gasten van wat lekkers te drinken of te eten;
Je verricht schoonmaakwerkzaamheden van de foyers, bar, meubilair en de keuken;
Je serveert uit en debrasseert bij diverse activiteiten;
Je kijkt zelfstandig vooruit, je bent proactief bezig met voorbereidingen en communiceert dit
ook door richting collega’s;
Jij bent hét gastvrije visitekaartje van onze organisatie.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt een passie voor horeca;
Je bent vriendelijk en behulpzaam;
Gastvrijheid betekent voor jou net die stap extra om ervoor te zorgen dat onze gasten met
een glimlach naar buiten gaan;
Je bent een goede teamspeler;
Je bent flexibel inzetbaar, vooral in de avonden en weekenden;
Je hebt ervaring in de horeca of bent razend enthousiast om van ons het vak te leren.

Ons aanbod
•
•
•

Een uitdagende functie binnen een dynamische, inspirerende, informele werkomgeving;
Een leuk en ervaren team met passie voor gastvrijheid;
Een tijdelijke oproepovereenkomst voor 11 maanden, inschaling en salariëring conform
minimum jeugdloon of CAO Nederlandse Podia.

Stuur je schriftelijke reactie, voorzien van motivatie en curriculum vitae met foto
naar werken@denobelaer.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

