
 

 
 
 
 
 

Horeca medewerker, Eemnes  
oproepcontract  

Functieomschrijving 

Een avondje bridgen of voetballen, een voorstelling bezoeken, een lezing volgen, een 

boek lenen, een workshop doen of borrelen in de brasserie. In het Huis van Eemnes, geopend in 

januari 2020, komen mensen samen. Een ontmoetingsplek voor en door Eemnessers. Het Huis van 

Eemens is geopend dagelijks geopend van ’s morgens tot ’s avonds laat. Overdag werk je in de 

Brasserie. Vanaf 18u is Bijdebar geopend. 

Je bent het eerste gezicht voor de gasten in het Huis van Eemnes. Je zorgt ervoor dat iedereen zich 

welkom voelt. Als horeca medewerker zorg je ervoor dat het de gasten aan niets ontbreekt. 

Bijspringen achter de bar, bestellingen opnemen op het terras, zalen klaarzetten voor een 

vergadering of de sporthal aanvegen, je voelt je als een spin in het web om elke dag op rolletjes te 

laten verlopen. Je dag is geslaagd als alle bezoekers met een glimlach het huis verlaten.  

Overige verantwoordelijkheden:  

− Bestellingen opnemen, bedienen aan tafel, afruimen van de tafels; 

− Voorbereiden en klaarzetten van de bestellingen; 

− Helpen in de keuken; 

− Afrekenen; 

− Klaarzetten van de zalen; 

− Opruimen en schoonmaken. 
 
Functie-eisen 

Je bent een echte horecatijger en gastvrijheid zit in de DNA. Je weet van aanpakken en gaat pas 

zitten als het werk gedaan is. Je vind het heerlijk om een praatje te maken met de gasten, maar weet 

ook wanneer je weer aan het werk moet. Je hebt ook voor detail en werkt nauwkeurig. Je bent 

aanvulling voor ons team en zet de bezoekers op nummer 1. 

− Minimaal 2 jaar werkervaring in de horeca; 

− Beschikbaar door de week -en in het weekend. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Een verantwoordelijke baan in een vooruitstrevend en groeiend bedrijf waar je daadwerkelijk impact 
kan maken; 

− Ruimte en vrijheid om te pionieren en jezelf te ontwikkelen; 

− Een informele werksfeer; 

− Veel ruimte voor eigen initiatief, jouw visie en bijdrage worden gewaardeerd; 

− De functie is ingeschaald in de Horeca-cao. 
 
Solliciteren? 
Stuur je cv en motivatiebrief naar w.mol@huisvaneemnes.nl ter attentie van Wildried Mol. Wij 



 

 
 
 
 
 

nemen zo snel mogelijk contact met je op. Heb je nog vragen? Stel ze gerust via 035 531 18 87 of 
w.mol@huisvaneemnes.nl. 
 
Bedrijfsprofiel 
Samen met Eemnessers, lokale verenigingen, bedrijven, maatschappelijke en welzijnsorganisaties en 
de gemeente creëert het Huis van Eemnes een plek waar Eemnessers elkaar ontmoeten en zich thuis 
voelen. Een plek waar ieder individu uit onze samenleving mee kan doen. Waar je kunt helpen of 
geholpen kunt worden. Waar je je energie kwijt kunt of terugkrijgt.  
 
We werken op het gebied van de 6 clusters: educatie, informatie & advies, sport & recreatie, cultuur, 
welzijn & participatie en facilitair & horeca.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons vanzelfsprekend. Ons pand is duurzaam en we 
bieden veel ruimte voor arbeidsparticipatie, dagbesteding, vrijwilligerswerk en werkervaringsplekken 
voor studenten.  Daarnaast hebben wij goede faciliteiten voor vergaderingen en bijeenkomsten. 


