
 

VACATURE  
ALLROUND EVENEMENTEN MEDEWERKER 
 
Standplaats: Nijmegen 

 

Klaar met thuiszitten? Kom flexwerken bij het mooiste Landgoed van Nijmegen. 
Ben jij de gezellige en spontane collega die op zoek is naar een leuke baan waarbij je heel 

veel verschillende taken krijgt? Ben je niet bang om je ‘twee rechter handen’ uit de mouwen 

te steken en ben je breed inzetbaar? Heb je óók nog enige horeca ervaring? Dan ben jij onze 

nieuwe collega! 

 

Als allround evenementen medewerker ben jij de alleskunner achter de schermen en ga je 

werken op Landgoed Brakkesteyn. Landgoed Brakkesteyn is onderdeel van The Attention 

Group, een jong en groeiend bedrijf dat tevens de Mariënhof in Amersfoort en Muntgebouw 

Utrecht exploiteert.  

 

Je krijgt één van de meest gevarieerde banen op Landgoed Brakkesteyn. Je gaat onder 

andere zalen ombouwen en klaar zetten voor partijen, onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren of schoonmaak werkzaamheden verrichten. Daarnaast heb je contact met onze 

gasten wanneer je de ontvangst van een evenement begeleidt. Het kan zo zijn dat we jou 

enkele momenten later hard nodig hebben als hulp in de afwas of doe je hand-en-span 

diensten in de keuken. Kortom: een ontzettend leuke functie met een diversiteit aan taken 

en verantwoordelijkheden!  

 

Wat verwachten we van jou? 
 Een collega met een pro-actieve en gemotiveerde houding. 

 Representatief en verzorgd uiterlijk. 

 Ervaring in de horeca (pré maar geen must).  

 Je bent als flex-medewerker beschikbaar en flexibel in je werktijden omdat deze vaak 

’s avonds en in de weekenden zullen zijn. 

 Iemand met een goede dosis humor. 

 

Wat bieden we jou? 
 Een jaarcontract op oproepbasis met de intentie om deze te verlengen voor 

onbepaalde tijd. 

 Flexibiliteit in het plannen van je werkdagen. 

 Ieder half jaar hebben wij een team uitje die je sowieso niet wilt missen! Verhalen 

over de vorige edities krijg je te horen bij je sollicitatie gesprek. 

 Een ontzettend fijne groep collega’s. 

 Salaris conform de horeca cao en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 Een omgeving waar eigen initiatief en inbreng worden gewaardeerd en 

aangemoedigd. 

 

Zijn wij een match made in heaven? 

Zie jij jezelf al werken bij het mooiste landgoed van Nijmegen? 

 

Reageer meteen door je CV en motivatie te sturen naar: 

personeelszaken@landgoedbrakkesteyn.nl t.a.v. Nele Deville 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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