
 

 

Vacature Restaurant/Bar Medewerker 

Part-time, minimaal 10 uur 

Als gast bij Lekker Brood Bakery Bistro kan je in onze bistro heerlijk genieten van culinaire gerechten 
terwijl je van bovenaf op de bakkerij kijkt. Hier wordt op ambachtelijke wijze Lekker Brood gebakken, 
dat bestaat uit 100% biologische grondstoffen. 

Gevestigd aan de Dintelstraat 46 in een voormalig bier-koelhuis serveert de Bakery Bistro ontbijt, 
lunch, borrelplanken en diner en biedt zo’n 100 zitplaatsen, een chef’s table en een zonnig terras. Wij 
bieden voor ieder wat wils uit onze open keuken en zijn vooral gespecialiseerd in de fervente 
borrelaar die houdt van overheerlijke borrelhappen naast een glas wijn of speciaal bier met een sterk 
verhaal. 

Het merendeel van de medewerkers van Lekker Brood Bakery Bistro heeft een arbeidsbeperking. 
Deze groep mensen is vaak niet in staat om zelfstandig een betaalde baan te vinden, laat staan te 
behouden. Wij hopen als bedrijf anderen te inspireren door te laten zien hoe een duurzaam beleid 
en een sociale droom perfect samenvloeien.  

Omschrijving functie 
Jij bent een doorgewinterde horeca tijger of iemand die daarover droomt. Jij houdt wel van een 
uitdaging als het op samenwerken met mensen aankomt en wil daar met ons voor gaan. Jouw 
motivatie is aanstekelijk voor je collega’s en jouw actie-reactie vermogen is van hoog niveau. Jij 
begrijpt hoe je overzicht moet houden op drukke dagen en kan als duizendpoot overal bijspringen. 

Jouw talent 

- Je hebt veel geduld en vind het leuk om aanvoerder van een team te zijn  
- Je bent positief, enthousiast en hebt zin in een nieuwe uitdaging!  
- Je wordt blij van bier, brood en ander lekker eten. 

Ons talent 

- De meest gezellige en gedreven collega’s!  
- Kansen in persoonlijke ontwikkeling  
- Ruimte voor creativiteit  
- Deel uitmaken van een sociaal netwerk 

Wat we van je verwachten  

- Minimaal 1 dag en/of avond in het weekend beschikbaar  
- Minimaal 10 uur per week beschikbaar met mogelijkheid om uit te breiden  
- Je hebt minimaal 1 jaar horeca-ervaring  
- Bar ervaring is een pré 

 

Herken jij jezelf hierin? Dan heb jij de Bakery Bistro Factor! Solliciteer snel en stuur je CV en 
motivatiebrief naar nikki@lekkerbrood.nl / info@lekkerbrood.nl  
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