
VACATURE BIJ MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM DOELUM IN RENKUM 
In Renkum staat een mooi complex, met sportzalen, sportvelden, kantoorruimtes, flexplekken, vergaderzalen, 

een theaterzaal en in het hart van dat alles een gezellige horeca. Een plek waar ca. 1200 vaste verenigingsleden 

plus buurtbewoners komen sporten, musiceren en ontspannen, komen leren en elkaar komen ontmoeten. Een 

plek met heel veel activiteiten voor iedereen. Een plek waar jij je goed voelt en aan kan bijdragen! 

Wij zoeken per direct: 

MEDEWERKER BAR/BEDIENING 
24 tot 32 uur per week, minder uren is ook bespreekbaar  

De functie 

▪ Je bent de gastheer of -vrouw van Doelum. Je bent altijd bezig het alle bezoekers van Doelum 

naar de zin te maken, je lost problemen voor ze op nog voordat ze deze zelf in de gaten 

hebben. 

▪ Tegelijkertijd ben je pro-actief, je zorgt dat iedereen te eten en drinken heeft en let op kansen 

om iets extra’s te kunnen bieden  

▪ Je bent een gangmaker: creëert actief een goede sfeer, verbindt gasten met elkaar, speelt in 

op de wensen van het moment. 

▪ Je bereidt dranken, schenkt in en serveert volgens richtlijnen, zowel aan de bar als bij een 

evenement 

▪ Je bereidt kleine gerechten/ hapjes in de keuken 

▪ Je zorgt tijdens jouw shift voortdurend voor een representatieve horecaruimte 

▪ Je helpt de gasten met vragen over de zalenverhuur 

▪ Je helpt af en toe bij licht administratieve werkzaamheden. 

 

Wij vragen 
▪ Horeca-ervaring in bar en bediening is een pré, een goede motivatie vinden we belangrijker 

▪ Je hebt affiniteit met de verenigingen 

▪ Je bent dienstverlenend en hebt aandacht voor je gasten 

▪ Je werkt nauwkeurig volgens richtlijnen 

▪ Je bent flexibel in je uren en werken in het weekend en ’s avonds is geen probleem 

▪ Je bent stressbestendig  

Wij bieden 
▪ Een leuk, gezellig klein team in een prachtig gebouw vol mooie faciliteiten  

▪ Een informele werksfeer waarin je jouw eigen bijdrage kan leveren 

▪ Een flexibele baan voor 24 tot 32 uur per week, minder uren is ook bespreekbaar 

▪ Salaris vergelijkbaar met de horeca cao 

▪ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 8% vakantiegeld, reiskostenvergoeding en 

pensioenregeling 

 

 

Jouw sollicitatie 

Potentieel geschikte kandidaten krijgen direct een uitnodiging. Verstuur jouw sollicitatiebrief en cv dus zo snel 

mogelijk naar luuk@doelum.nl  

Voor meer informatie over de functie bel je naar manager horeca Luuk Baaijens op 0317-847750 
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