Restaurant Lucebert, onderdeel van Theaters Tilburg, is al jaren een van de beste restaurants van
Tilburg en omgeving. De unieke combinatie van enerzijds een theater en een concertzaal met
anderzijds een hoogstaande horeca betekent voor veel mensen een compleet avondje uit. Maar ook
niet-theaterbezoekers hebben ontdekt dat Lucebert een culinair podium is waar sfeer en smaak
elkaar ontmoeten!
Of het nu om een heerlijke theaterschotel of een uitgebreid dinerarrangement gaat, met veel
creativiteit tovert chef-kok Tom Biessen met zijn team de lekkerste gerechten op tafel. Tom haalt zijn
inspiratie uit de Frans-georiënteerde keuken, maar laat ruimte voor wereldse invloeden. Kwaliteit
staat daarbij altijd voorop. "Ik wil graag weten waar alle producten vandaan komen. En natuurlijk laat
ik me inspireren door het seizoen."
Ik zoek je:
Medewerker Afwas Lucebert
• oproepbasis • per direct
Taken:
Alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden voor zowel het restaurant als in de spoelkeuken .
Wij vragen:
Een “horeca minded” medewerker met gevoel voor netheid en schoonmaak in een horecaomgeving.
Je kunt zelfstandig werken, je bent fysiek sterk en weet van aanpakken. Je bent collegiaal, werkt
graag en goed in teamverband en beschikt over een representatieve uitstraling. Je bent flexibel
inzetbaar, aangezien de werkzaamheden met name in de avonduren en de weekenden plaatsvinden.
Wij bieden:
Een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Nederlandse Podia
(www.caonederlandsepodia.nl) en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Je wordt
onderdeel van een organisatie met gemotiveerde collega’s en je kunt rekenen op een enthousiast en
bevlogen team. We bieden je daarnaast een flexibel rooster, waarbij je vooral avond- en
weekenddiensten draait.
Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sietse Wiersma,
restaurantmanager, telefoonnummer 013-5490372. Indien je interesse hebt kun je een
sollicitatiebrief met cv voorzien van een recente (pas-)foto richten aan afdeling Personeelszaken,
naar vacatures@theaterstilburg.nl onder vermelding van de functienaam.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

