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Ben jij onze nieuwe en zelfstandige horecatopper die ons team komt versterken? Onze brasserie is een 
heerlijke en gezellige plek om even het drukke werkleven te ontvluchten. Maandag t/m vrijdag serve-
ren wij een heerlijke lunch van 11.00 tot 14.00 uur. Onze kok maakt de lekkerste broodjes, salades en 
smoothies, die dagelijks met plezier worden genuttigd door onze collega bedrijven in Culemborg. Of het 
nou gaat om een lunch meeting bij ons in de brasserie, of een afsluitende borrel op vrijdag. De Culem-
borgse ondernemer en werknemers weten hun weg naar onze brasserie goed te vinden!

Ben jij de zelfstandige en multifunctionele horecatopper die onze gasten een warm en welkom gevoel 
geeft? Die ervoor zorgt dat de voorraden op pijl zijn, de brasserie geopend wordt en de gerechten hun 
weg naar de tafel vinden? Lees dan zeker even verder! 

Wat bieden wij:
• Een dynamische werkomgeving en een leuk team om in te werken;
• Veel afwisseling in werkzaamheden;
• Een baan voor minimaal 20 uur (meer in overleg; 
• Een marktconform salaris;
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden;
• Een heerlijke lunch en de lekkerste koffie!

Wat verwachten wij van jou
• Een glimlach en een gastvrij en spontaan welkom richting de gasten;
• Enige werkervaring in de horeca- en evenementenbranche is een pré;
• Je bent flexibel inzetbaar t.o.v. werkdagen en -tijden;
• Gedurende piekperiodes is het voor jou geen issue om soms over te werken of een weekenddag te 

werken;
• Je bent woonachtig in de omgeving Culemborg;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord;
• Kwaliteitsgericht;
• Zelfstandig. 

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast en denk jij de perfecte kandidaat te zijn om onze bras-
serie zelfstandig te draaien? Mail dan jouw cv naar info@dspartyeneventcenter.nl. Voor vragen over deze 
vacature kun je ook altijd telefonisch contact met ons opnemen via: 0345 – 24 60 24
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