
 
 

Lumière Cinema Restaurant Café 
zoekt 

 

Spoelkeukenmedewerkers (M/V) 

(vanaf 17 jaar) 
tot 4 diensten per week, 

 
Voor ons Restaurant Café in het oude ketelhuis 

van de voormalige Sphinxfabriek 
 

Lumière Cinema Restaurant Café is gevestigd in de oude elektriciteitscentrale van de 
voormalige Sphinxfabriek in Maastricht, een monumentaal pand aan het water waar film en 
ontmoeten centraal staan. Naast een gezellig café met een zonovergoten terras heeft 
Lumière in het vernieuwde pand een drukbezocht restaurant waar men 7 dagen per week 
uitgebreid kan lunchen of dineren. Evengoed kunnen filmbezoekers terecht voor een lekkere 
snelle hap. 
 
Wij zijn voor ons Restaurant Café op zoek naar enthousiaste, flexibele en stressbestendige 
afwassers die ons team willen versterken. 
 
VOORNAAMSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
1. Afwassen van serviesgoed en bestek met behulp van een automatische spoelmachine.  
Daartoe o.m.: 

• sorteren van vuil serviesgoed, glaswerk, bestek e.d.; 

• verwijderen van etens- en drankresten; plaatsen van het gesorteerde serviesgoed etc. in 
daartoe bestemde rekken. Plaatsen van rekken op invoerbaan van automatisch 
werkende was-/spoelmachine; 

• afnemen van rekken met gewassen serviesgoed, bestek ed. van afvoerbaan van was-
/spoelmachine; 

• zo nodig nadrogen of poleren van afgewassen stukken; 

• Het afnemen van vuile borden, bestek, glazen ed. van tafels bij drukte; 

• Allerhande schoonmaakwerkzaamheden. 
 
2. Signaleren van problemen met apparatuur en de voortgang aan leidinggevende. 
 
3. Verrichten van overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in 

opdracht van de leidinggevende. 
 



Wij vragen daarnaast van je: 

• Dat je 17 jaar of ouder bent; 

• Dat je minimaal 1 dienst per week kan werken, 
 
Wij bieden je:  

• Een dynamische werkomgeving; 

• Een salaris volgens de CAO normen; 

• Een tijdig bekend rooster met duidelijke afspraken omtrent de te werken uren; 

• Een filmpas waarmee je gratis naar de film gaat bij Lumière; 

• Mogelijkheden tot ontwikkeling van je eigen horeca ambities; 

• Energieke en fijne werksfeer met heel veel leuke collega’s. 
 

Voldoe jij aan deze punten? Vul dan het sollicitatieformulier op de website in en stuur hem 
naar horecavacature@lumiere.nl  
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