Kun jij naast je studie wel een zakcentje gebruiken? En ben je inzetbaar in de weekenden en vakanties? Dan zijn
we op zoek naar jou!
Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is op zoek naar een:

Medewerker museumcafé
Wat ga je doen?
• Samen met je collega(‘s) help je onze bezoekers aan het buffet door het opnemen van bestellingen en
het afrekenen daarvan;
• Je bakt producten af in de oven;
• Je controleert de voorraden en indien nodig vul je aan;
• Je zorg tussen de bedrijven door voor een nette aanblik van het café en zorgt dat alle meubilair op
plek staat en afgeruimd is voor de volgende gasten plaats nemen.
Jouw ingrediënten
• Het liefst heb je al wat ervaring in de horeca maar ook een aanstormend talent is welkom. Je voelt je in
ieder geval thuis in de horeca;
• Je bent 16 jaar of ouder (i.v.m. kassawerkzaamheden) en beschikbaar in de weekenden en vakanties;
• Je bent vriendelijk en zet graag een stapje extra wat service en gastvrijheid betreft;
• Je bent enthousiast, kunt goed zelfstandig werken en schiet niet in de stress bij drukte;
• Je spreekt goed Nederlands en kunt je redelijk goed redden in het Engels en Duits.
Over ons
Herinneringscentrum Kamp Westerbork geeft op actieve en dynamische wijze inhoud aan de zingeving
van de historische plek van kamp Westerbork. Het wil vernieuwend zijn in de middelen en vormen om
de herinnering hieraan levend houden en van een actuele betekenis voorzien. Daarmee wil
Herinneringscentrum Kamp Westerbork zich ontwikkelen tot een internationaal kenniscentrum over
erfgoed van de oorlog, in het bijzonder van de Jodenvervolging. Meer over onze organisatie lees je op:
www.kampwesterbork.nl
Aanbod & Solliciteren
• Een hecht, gezellig team collega’s;
• Prettige werktijden (meestal tussen 09:30 en 17:30 uur);
• Werken binnen een organisatie met korte lijnen en een informele cultuur;
• Een half jaar contract, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;
• Salaris conform CAO Horeca, afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Maak van deze leuke vacature jouw baan!
Belangstelling? Stuur je mail met motivatie en CV uiterlijk 21 november naar vacature@kampwesterbork.nl
o.v.v. Vacature medewerker museumcafé.
Voor meer informatie: Manon Kuipers, HR-adviseur, 06-46800426.
Acquisitie door werving & selectie- of uitzendbureaus n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. De
desondanks toegestuurde profielen worden niet in behandeling genomen.

