
 
 
 
 

Medewerker horeca M/V (8-24 uur) 
Laren (NH) Nederland 
 
Kom jij werken in het mooiste museum- en theaterrestaurant van Nederland? Wij staan te 
springen om enthousiaste en gezellige horecamedewerkers die het leuk vinden om onze gasten 
in de watten te leggen.  
 
De functie 

Als Medewerker horeca verleen je samen met het horecateam, op klantvriendelijke wijze 
restauratieve diensten aan de bezoekers (en medewerkers) van Singer Laren.  

Taken en verantwoordelijkheden 

• Je neemt bestellingen op en rekent af met de bezoekers;   
• Je adviseert bezoekers in hun menukeuzes;  
• Je serveert de bestellingen uit aan de bezoekers op het terras, in de villa of in onze 

foyer.  
• Je staat de bezoekers vriendelijk te woord en zorgt ervoor dat ze met een goed gevoel 

Singer Laren verlaten; 
• Je zorgt na sluiting voor het schoonmaken van de inventaris. 
• Je draagt zorg voor een overdracht bij wisseling van de dienst en informeert 

bijzonderheden aan jouw collega(‘s). 

 
Jouw achtergrond 

• Je beschikt over werkervaring in de horecabranche. 
• Je beschikt over een grote dosis enthousiasme en leergierigheid. 
• Je bent beschikbaar van dinsdag tot en met zondag. 
• Je beheerst het Nederlands. 
• Je beschikt over een proactieve en flexibele instelling.  
• Je kunt zelfstandig werken maar ook in een team. 
• Je bent oplossings- en servicegericht. 
• Je beschikt over eigen vervoer.  

Wat bieden we je?  

Je komt te werken in een team van enthousiaste collega’s in een omgeving waar mensen komen 
voor hun plezier, om te genieten van kunst en cultuur. We doen er alles aan om jouw 
persoonlijke capaciteiten ten volste te ontwikkelen en te benutten. Door een kijkje in de 
keuken te nemen gedurende een halve dag laten wij je kennismaken met Singer Laren en 
ondertussen kunnen wij kennis maken met jou.  

Wij bieden in eerste instantie een 7 maanden contract (1 maand proeftijd) 

 



 
 
 
 
 

Wie zijn we?  

Met een museum, theater prachtige beeldentuin, is Singer Laren dé plek voor mensen die 
houden van kunst, theater en natuur. We maken een mooi en gevarieerd programma met 
tentoonstellingen en theatervoorstellingen. En dat is niet alles, Singer Laren is regelmatig het 
decor voor zakelijke- en privé evenementen We beschikken over een groot terras, een sfeervolle 
villa en een moderne foyer.  

We vinden het leuk om je nog meer over onszelf te vertellen en over de functie, maar we horen 
graag meer over jou! Spreekt Singer Laren en de functie je aan? Stuur dan een mail naar 
vacature@singerlaren.nl en vergeet je cv niet toe te voegen. Wij leren je graag beter kennen, tot 
snel!   

 
Wij nodigen je uit om deze vacature te delen met jouw netwerk, echter acquisitie naar 
aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


