
MEDEWERKER LANDGOEDWINKEL 

24-32 uur per week 

Om 9.00 uur gooi jij de grote deuren van het koetshuis open.  

Op het landgoed is het echt iedere dag mooi! Vanuit de bakkerij wordt het 

kraakverse warme desembrood binnen gebracht. Je krijgt een cappuccino 

van je collega die het restaurant opent terwijl je het geurige brood in de 

schappen legt. De eerste klanten hebben het brood natuurlijk al geroken. 

En ook de gasten die voor een bosdag of vergadering binnen komen voe-

len zich dankzij jou direct welkom. Gedurende de dag zorg je ervoor dat 

de winkel met kookboeken en landgoedproducten en het informatiepunt 

er sfeervol uit blijft zien. Bezoekers kunnen bij ook jou terecht voor  

informatie over het landgoed. 
 

Dit is wie wij zoeken: 

Je bent vriendelijk en communicatief en je hebt gevoel voor presentatie. Daarnaast vind je het leuk om 

mensen te informeren over het landgoed, de wandelroutes, activiteiten en tentoonstellingen in het land-

huis. Bij drukte  pak je lekker door en werk je efficiënt samen met je collega’s zodat iedereen snel wordt 

geholpen. Je werkdagen zijn meestal van 9.00 uur tot 18.00 uur. 
 

jij:  

• bent goedgemutst, communicatief en gastvrij 

• bent flexibel beschikbaar en werkt ook een dag in het weekend 

• kunt zowel goed zelfstandig werken als in een team 

• bent zorgvuldig en efficiënt bij afrekenen, openen, sluiten en opruimen 

• zorgt voor orde, netheid, hygiëne en een leuke presentatie 

• zorgt ervoor dat je brede product- en landgoedkennis paraat hebt!  

• vormt één team met je collega’s uit de bediening, de keuken en       

banquetting. Waar nodig help je elkaar.  
 

Dit bieden we: 

• Wij helpen je natuurlijk om alles te weten te komen over de Veldkeuken en over het landgoed!  

• Een werkplek op Amelisweerd, op 15 min. fietsen vanaf de Domtoren; 

• Een leuk en divers team, lekkere lunches en de pauze doorbetaald, je deelt in de fooi! 

• Een salaris passend bij je ervaring en functie 

• Ruimte om jezelf te ontwikkelen en ervaring op te doen op andere plekken in het bedrijf 

• Korting op je verse Veldkeukenboodschappen 

 

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Stuur een mailtje met CV  

naar amelisweerd@veldkeuken.nl t.a.v Juliette Borggreve .  

Of breng het even langs! Op doordeweekse dagen kun je ook bellen: 030-7610877 
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