Slot Loevestein zoekt jou!
Horeca vakantie-toppers (oproep)
Ben jij op zoek naar een afwisselende bijbaan waar je onmogelijk op uitgekeken raakt? En wordt jij
gelukkig van het werken op een unieke locatie? Kom werken bij Slot Loevestein!
Slot Loevestein is een van de bekendste kastelen van Nederland. De spectaculaire ontsnapping van
Hugo de Groot in een boekenkist heeft hier plaats gevonden. Maar Loevestein is meer, veel meer. Met
het kasteel, de soldatenonderkomens, slotgrachten en de natuur rondom de vesting willen we
bezoekers een complete historische sensatie bieden. Deze sensatie willen wij niet alleen de
museumbezoeker bieden, maar ook de gasten die bij ons komen feesten, vergaderen en dineren. Slot
Loevestein trekt jaarlijks zo’n 150.000 bezoekers en is één van de meest authentieke kastelen van
Nederland.

Functie
Naast de dag-horeca in de ‘Taveerne’ beschikt Slot Loevestein over meerdere zalen voor feesten,
vergaderingen en partijen. De horeca afdeling is volop in beweging, daarom zijn wij op zoek naar
flexibele medewerkers die het leuk vinden om ons team tijdens de vakantieperiodes en weekenden te
versterken.
Wij zoeken een echte topper vanaf 16 jaar; je vindt het leuk om met mensen te werken, bent
gastgericht, flexibel, het zonnetje in huis en een uitdagende dag ga je niet uit de weg.
Je komt in een hecht en enthousiast team terecht, waarbij je verschillende horecawerkzaamheden
mag verrichten. Van een dag in onze Taveerne tot het in de watten leggen van een bruidspaar tijdens
de dag van hun leven. Geen dag is hetzelfde.
Wat bieden wij aan jou:
De arbeidsovereenkomst met Loevestein betreft een aanstelling via een horeca payroll bedrijf met
Loevestein als opdrachtgever. Het salaris op conform de Horeca cao.
Ben jij diegene die wij zoeken en kom je graag ons team versterken? Stuur een e-mail met daarin je
cv met pasfoto en motivatie t.a.v. Susanne Dupuis: susannedupuis@slotloevestein.nl ovv Sollicitatie
horeca vakantiemedewerker.
Het maakt voor ons niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je
houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou!

