
 

 

 

 

 

Vacature medewerker bediening 

Grand Café Hal12 is het middelpunt van een bruisende hal waarbij bezoekers en 

medewerkers kunnen genieten van een hapje en een drankje. Werk jij met ons samen om 

het tot een succes te maken? 

In een voormalig sigarettenfabriek aan de Kerkstraat te Zevenaar is Grand Café Hal12 

gevestigd.  In deze hal vind je: De Bibliotheek, Het Liemers Museum, de Volksuniversiteit, RSD, 

Caleidoz, het Filmhuis en de Gemeente Zevenaar. Zeven dagen in de week is er wel iets te 

doen en met een grote evenementenhal zullen er snel weer grote events plaats gaan 

vinden. Grand Café Hal12 zoekt daarom enthousiaste medewerkers zowel parttime als 

fulltime.  

Wat ga jij doen? 

• Je werkt op verschillende tijdstippen in de week in het Grand Café Hal12. Je zal de 

bezoekers van de reguliere horeca bedienen en je kan worden in gezet voor feesten 

en events in de hal. 

Wij bieden jou: 

• Een dynamische werkomgeving, afwisselende werkzaamheden dus! 

• Marktconform salaris volgens de normen van de horeca cao. 

• Coaching om je horecavaardigheden te verbeteren. 

Wij zoeken: 

• Medewerkers bediening en/of keuken met affiniteit voor de horeca. 

• Gepassioneerde mensen die vooral plezier hebben en maken tijdens het werk. 

• Mensen die van aanpakken weten en zelfstandig te werk kunnen gaan. 

• Jij bent beschikbaar op meerdere tijdsstippen in de week en het weekend. 

Solliciteren 

Stuur vóór 14 oktober 2021 je CV + motivatie naar info@grandcafehal12.nl  

• Wanneer jij solliciteert, nemen we binnen 2 werkdagen contact met je op. 

• Graag ontvangen wij een CV en een motivatie waarom je bij ons wilt werken. 

• Indien we kansen zien je een baan aan te bieden, plannen we het eerste gesprek. 

• Naar aanleiding van dit gesprek plannen we eventueel een vervolgafspraak. 

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Tijdelijk, Stage, Bepaalde tijd, ZZP 
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