
Allround medewerker evenementen
Het seizoen staat weer voor de deur dus we zoeken weer extra collega’s.

Wat ga je doen?
Ben jij de gezellige en spontane collega die op zoek is naar een leuke baan waarbij 
je heel veel taken krijgt? Ben je niet bang om je ‘twee rechter handen’ uit de 
mouwen te steken en ben je breed inzetbaar. 

Als allround medewerker ben jij die alleskunner die (vaak) op de achtergrond 
onze gasten een onvergetelijke dag/avond bezorgt en krijg je één van de meest 
gevarieerde banen op Landgoed Brakkesteyn. 

Je gaat onder andere zalen ombouwen, onderhoudswerkzaamheden en 
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!

Je bent onmisbaar voor Landgoed Brakkesteyn en ziet elke dag als een mooie kans om samen met je team de verwachtingen van de 
gasten te overtreffen.

Landgoed Brakkesteyn is een buitengewone locatie in hartje Nijmegen. Deze locatie is onderdeel van The Attention Group; een jonge 
en groeiende organisatie dat tevens het Muntgebouw Utrecht en Mariënhof Amersfoort exploiteert en al vele nominaties en awards 
op hun naam heeft staan.

Wie zoeken wij? 
Een enthousiaste collega die van aanpakken weet, 
gastgerichtheid uitstraalt en positief en representatief is.
Ervaring in de horeca is fijn maar als je wilt leren nemen wij 
de tijd je de kneepjes van het vak te laten zien.
Je bent als flex-medewerker beschikbaar en flexibel in je 
werktijden omdat deze vaak ’s avonds en in de weekenden 
zullen zijn.
Je bepaalt telkens zelf op welke dagen/dagdelen je 
beschikbaar bent voordat wij het rooster maken.
Je kunt goed in een team werken en goed overzicht houden
Iemand met een goede dosis humor

Wat bieden we jou? 
Een jaarcontract op 0-uren basis met de mogelijkheid om 
veel te werken
Goed te combineren met school of studie
Twee keer per jaar een personeelsuitje
Een ontzettend fijne groep collega’s
Salaris is voor iedereen van 18 jaar en ouder € 14,00 per 
uur inclusief vakantiegeld en –uren, daaronder verdient 
iedereen € 10,00 per uur inclusief.

Zijn wij een match made in heaven? 
Zie jij jezelf al werken bij het mooiste landgoed van Nijmegen? Solliciteer dan naar deze functie en stuur een mail met een korte CV 
naar Kees Aalbers op kees@landgoedbrakkesteyn en we nemen snel contact met je op.

Klaar met thuis zitten? Kom werken bij Landgoed Brakkesteyn!


