
                                                                   
Het Natuurcentrum Gorinchem is met haar kinderboerderij en theehuis een gezellige en toegankelijke organisatie. 

Zeven dagen per week bezoeken Gorcummers en mensen uit de regio het Natuurcentrum om te ontspannen, elkaar 

te ontmoeten of om iets te leren. Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een: 
 

Horecamedewerker met ambitie door te groeien naar teamcoördinator (uren in overleg, tussen 8-40u) 
 

Wat ga je doen? 

Als horecamedewerker zorg je ervoor dat het onze gasten aan niets ontbreekt. Je bent verantwoordelijk voor de 

uitstraling en kwaliteit van de keuken, het restaurant, de terrassen, zalen en bijhorende faciliteiten. Je bent het 

eerste aanspreekpunt voor externe partijen, zoals leveranciers en gasten die een zaal willen huren of een feest 

willen vieren. Je werk is afwisselend, de ene dag organiseer je een kinderfeestje en de volgende dag een zakelijke 

vergadering Als het druk is sta je op de werkvloer en op rustige momenten op kantoor, waar je aan administratieve 

taken werkt, zoals de voorraadbeheer, schoonmaakroosters, menukaarten, het kassasysteem en de financiën. Je 

werkt in een team van circa 20 mensen, bestaande uit medewerkers, vrijwilligers, stagiairs cliëntbegeleiders en 

cliënten.  

 

In overleg met de directeur plan je de werkzaamheden, het personeel en zorg je voor een goede veilige 

werkomgeving. Je ondersteunt de directeur bij de werving van nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast 

organiseer je samen kleine en grote evenementen en draag je bij aan de groei van het Natuurcentrum. Zodra je er 

aan toe bent voer je deze taken zelfstandig uit. 

 

Wat vragen wij? 

Je bent sociaal ingesteld en vriendelijk tegen collega’s en gasten. Kwaliteit en hygiëne staan bij jou hoog in het 

vaandel. Je houdt van aanpakken en ziet wat er gedaan moet worden. Je hebt affiniteit met biologisch/gezond eten 

en vindt het leuk om nieuwe gerechten met verse groenten uit de moestuin te bereiden. Je hebt bedrijfsmatig 

inzicht en de ambitie om de horeca van het Natuurcentrum naar een hoger niveau te brengen. Je bent 

communicatief vaardig en in staat zelfstandig te werken, maar werkt ook graag samen. 

 

Daarnaast zijn de volgende opleidingen/ervaringen een pré: 

- Een MBO-opleiding richting horeca/toerisme & recreatie of je hebt deze kennis in de praktijk opgedaan door 

middel van vergelijkbare werkervaring; 

- Relevante aanvullende certificaten Sociale Hygiëne, Basis Vaardigheden Horeca en HACCP of bereid deze te halen; 

- Een BHV-opleiding of je bent bereid deze te halen (ééndaagse cursus); 

- Opleiding/ervaring met betrekking tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Wat krijg je ervoor terug? 

Werken bij Natuurcentrum Gorinchem betekent werken bij een levendige organisatie waar geen dag hetzelfde is. Je 

maakt deel uit van een gezellig en divers team waarin je snel wordt opgenomen. Je functie is breed en uitdagend en 

je klantenkring is uiteenlopend. We bieden je een marktconform salaris. De uren die je bij ons kunt werken zijn 

afhankelijk van jouw kennis, ervaring, bereidheid om in weekenden en avonden te werken en de snelheid waarmee 

het Natuurcentrum doorgroeit. Wij hebben de intentie om na een oproepcontract van een half jaar je een vaste 

aanstelling te bieden.  

 

Is deze unieke baan precies wat jij zoekt?  

Wacht dan niet langer, wij zien jouw reactie graag tegemoet! Stuur je motivatiebrief met CV vóór maandag 

3 september 2018 naar Gitta Spruit (directeur Natuurcentrum Gorinchem) via personeelszaken@ncgorcum.nl. Wij 

willen in september de nieuwe horecamedewerker aanstellen, zodat je in oktober kan worden ingewerkt door de 

huidige horecacoördinator. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen via telefoonnr. 0183-630 911.  
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