zoekt een

Lumière Restaurant Café is gevestigd in de oude elektriciteitscentrale van de
voormalige Sphinxfabriek in Maastricht, een monumentaal pand aan het
water waar film en ontmoeting centraal staan. In ons drukbezochte
restaurant kan men zeven dagen per week lunchen, borrelen en dineren,
zowel uitgebreid als snel voor of na de film. Werken bij Lumière betekent
werken in een dynamische en inspirerende omgeving!
Als medewerker bediening ben je het gezicht van Lumière. Je bent het eerste
aanspreekpunt van de gasten en laat ze ook weer met een goed gevoel
vertrekken. De medewerker bediening die wij zoeken heeft minimaal één jaar
horeca-ervaring op zak. Naast toffe collega's, een fijn salaris en jouw deel uit
de fooienpot, krijg je als medewerker van Lumière natuurlijk ook gratis
toegang tot alle films die bij Lumière draaien.

Solliciteren?
Vul direct dit formulier in, dan nemen we zo snel
mogelijk contact met je op!

is looking
for a

Lumière Restaurant Café is located in the old power station of the former
Sphinx factory in Maastricht, a monumental building in the up-and-coming
Sphinxkwartier neighbourhood. At our restaurant, we serve lunch, drinks, and
dinner seven days a week. Customers visit us for a quick bite before a movie
or spend the whole night enjoying a three-course meal. Working at Lumière
means working in a dynamic and inspiring environment.
As a waiter/waitress you are the face of Lumière. You are the first person our
guests see and you make sure they leave feeling happy. The waiter/waitress
we are looking for has at least one year of experience. Besides great
colleagues, a good salary, and your share of the tip jar, as an employee of
Lumière you also get free access to all movies that play at Lumière.

Want to apply?
Fill in this form - we will contact you as soon as
possible!

