
 
 
 
 

Medewerker Spoelkeuken M/V  

Laren (NH) Nederland 

Singer Laren zoekt enthousiaste medewerkers voor haar spoelkeuken die de handen uit de mouwen 
willen steken.    

De functie 

Als medewerker Spoelkeuken zorg je voor een frisse en schone vaat. 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Je sorteert de schone vaat van de vuile vaat;  

 Je bedient de spoelmachine en zorgt ervoor dat alles weer schoon en fris wordt en klaar is voor 
gebruik; 

Jouw achtergrond 

 Je bent een harde werker en houdt van aanpakken;  

 Je hebt affiniteit met de horecabranche; 

 Je bent 16 jaar of ouder; 

 Je bent flexibel beschikbaar van maandag tot en met zondag; 

 Je beheerst het Nederlands goed in woord en geschrift; 

 Je beschikt over een proactieve en flexibele instelling en bent niet te beroerd om de handen 
uit de mouwen te steken; 

 Je kunt zelfstandig werken maar ook in een team; 

 Je hebt een positieve instelling;  

 Je beschikt over eigen vervoer.  

Wat bieden we je?  

Je komt te werken in een team van enthousiaste collega’s. In een culturele en veelzijdige 
werkomgeving, waar jouw talent gewaardeerd wordt is er ruimte om jouw persoonlijke capaciteiten ten 
volste te ontwikkelen en te benutten.  

Wij bieden in eerste instantie een halfjaarcontract.  

Wie zijn we?  

Singer Laren (voluit: Stichting Singer Memorial Foundation), is een ondernemende, particuliere, 
culturele stichting, opgericht in 1954 door Anna Singer-Brugh, de weduwe van de Amerikaanse 
schilder William Henry Singer Jr. De stichting beheert de nalatenschap van het echtpaar Singer, 
bestaande uit een collectie van ruim 3.000 kunstwerken, een museum, een theater en hun voormalige 
woonhuis met tuin, Villa De Wilde Zwanen. Singer Laren is voor haar bedrijfsvoering voor ca.90% 
aangewezen op eigen inkomsten en ontvangt een bijdrage van de gemeente Laren. Museum, Theater 
en de verhuur van de accommodatie zijn de centrale activiteiten van Singer Laren.  

Vanaf juni 2017 opent Singer Laren de deuren van haar vernieuwde entree, theater en spectaculaire 
daktuin na een verbouwing van twee jaar.  

 
  



Reactie 

Heb je interesse en voldoe je aan alle functie-eisen? Stuur jouw motivatie en cv per e-mail aan: 
vacature@singerlaren.nl 

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