
 

 

 
 

Vacature Volkshuis Deventer 
 
Het Volkshuis is een ongewoon goed lunchcafé in hartje Deventer.  
Ongewoon omdat er twintig mensen met een verstandelijke handicap werken.  
Goed omdat we de lekkerste vegetarische maaltijden, gebak en soepen serveren die we  
maken van verse producten, het liefst biologisch en uit de regio. In het Volkshuis is plaats voor  
veertig gasten, we hebben een terras, verhuren zalen en verzorgen catering. 
 
Wij zijn op zoek naar een: 
 

horecamedewerker voor 24 uur per week 

Wat ga je doen? 
Onze horecamedewerker is een van de pijlers in ons team. Je stuurt de restaurantbrigade aan die bestaat uit 
medewerkers met een verstandelijk handicap. Zij werken bij ons op basis van dagbestedingsplannen die 
opgesteld worden door onze zorgbegeleiders. Het hele team is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 
werkplannen en de organisatie van een perfecte horecabeleving.  
 
Verder ben je verantwoordelijk voor:  

• bediening van al onze gasten; 

• kassa-administratie; 

• voorraad, inkoop, opslag en beheer van producten; 

• plannen en voorbereiden van bediening en verhuur vergaderzalen; 

• ontwikkelen van optimaal gastvrouw/heerschap bij onze medewerkers; 

• opruim- en schoonmaakwerkzaamheden & hygiëne; 

• optimale kwaliteit, efficiency en beheersing kosten.  
 
Wie zoeken wij? 

• Een rustig en stabiel persoon die zijn of haar sporen in de horeca en bediening verdiend heeft. Dat blijkt uit 
ervaring en diploma’s.   

• Een echte teamspeler die het fijn vindt om nauw samen te werken in een klein, betrokken team. 

• Iemand die uitstekend op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het gebied van restaurant en 
bediening. Je draagt de vegetarische keuken een zeer warm hart toe en vindt het een feestje om de 
perfecte horecabeleving te creëren. 

• Onze medewerkers doen het meeste werk. Onze nieuwe horecamedewerker is goed in staat om dat te 
begeleiden en het beste in hen naar boven te halen. Het zou mooi zijn als je ervaring in de zorg hebt. 

• Je heb digitale kennis en ervaring met kassa- en reserveringssystemen. 

• Het liefst woon in je in Deventer. 
 
Wat bieden wij? 

• Een prachtige parttime baan met werktijden overdag in een zelfstandig en gemotiveerd team. 

• Je gaat meebouwen aan de ontwikkeling van het Volkshuis als lekkerste vegetarische lunchroom van 
Deventer. 

• Ongewoon goede collega’s. 

• Veel verantwoordelijkheid, vrijheid en de kans je te ontwikkelen. 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de Horeca-cao. 

 
Solliciteren? 
Mail je cv plus een korte motivatie aan: jessica@volkshuisdeventer.nl.  
Voor meer informatie kan je (liefst) mailen of bellen naar de bedrijfsleider van het Volkshuis,  
Jessica Heggers 06 – 149 168 78. 
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