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Natlab zoekt per direct een

MEDEWERKER BEDIENING

Ben jij die fijne, spontane, gastgerichte en bovenal ervaren collega die ons bedieningsteam nodig heeft? Weet 
jij als geen ander gasten te informeren en vermaken? Kun jij ze laten proeven van gerechten die ze zelf niet zo 
snel hadden gekozen en tip je ze ook nog die ene film die jij zo goed vond? Dan willen we niets liever dan dat 
jij naar Natlab komt om ons en onze gasten nog gelukkiger te maken.

NATLAB ADEMT FILM, THEATER EN UITGAAN
Natlab is troost, verrassing en verwondering. Nieuwe werelden worden getoond, afwijkende 
denkbeelden verwoord. Wij zijn de inspirerende plek op Strijp-S in Eindhoven met toffe artistieke films, 
theatervoorstellingen en heerlijk eten en drinken.

Natlab is als organisatie sterk in ontwikkeling. We ontvangen jaarlijks 160.000 film- en theaterbezoekers en 
willen de komende jaren verder doorgroeien, om nog meer dan nu een toegankelijke plek te zijn waar uitgaan 
en cultuur samengaan. Dat doen we graag samen met jou.

Binnen het horecateam zijn we per direct op zoek naar een medewerker bediening voor 32 uur per week. Je 
werkt vier tot vijf dagen per week, ook in het weekend, in de ochtend, middag of avond.

WAT GA JE DOEN?
> Je zorgt dat onze gasten in het cafe-restaurant de tijd van hun leven hebben
> Je bedient en informeert onze gasten van binnenkomst tot vertrek over de kaart, het restaurant en over 

ons (film)programma en onze activiteiten
> Je hebt contact met de keukenmedewerkers over speciale wensen van gasten

WIE BEN JIJ?
 > Een fijne, spontane, positieve en gastgerichte collega
 > Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent duidelijk en positief
 > Je hebt brede kennis van je vak
> Je hebt ervaring met werken in de horeca

WAT WIJ JOU BIEDEN:
 > Salaris confom cao Nederlandse Podia, functieschaal 2, en op basis van jouw ervaring in de horeca
> We vinden de ontwikkeling van ons team erg bealngrijk en investeren daarom graag in jouw kennis van 

producten en gastgerichtheid d.m.v. diverse trainingen
 > Gratis toegang tot films en programma’s bij Natlab
 > Een dynamische organisatie met leuke en hardwerkende collega’s

Ben je enthousiast geworden? Neem dan snel contact op met Karin Niessen (HR-medewerker) via e-mail:
karin@natlab.nl, o.v.v. Vacature Medewerker bediening. Heb je nog inhoudelijke vragen? Dan kun je contact 
opnemen met onze coördinator bediening Bouke van Beek via bouke@natlab.nl, o.v.v. Vacature Medewerker 
bediening.


