
Vacature medewerker artiestenfoyer  

 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

Je werkdag begint om 10.00 uur met een goede kop koffie bij 4’33. Je loopt even langs de keuken om 

te overleggen met de chef. Gisteren is de soep helemaal opgegaan, dus je hebt voor de lunch weer 

tomatensoep nodig. Je spreekt af dat je dat rond 11.00 uur komt halen. Vervolgens ga je naar boven 

om de lunchruimte op te starten en begin je met de mise en place. Je zorgt dat het brood is 

afgebakken, snijd rauwkost en warmt de soep op. De kantine is speciaal voor de werknemers van het 

Muziekgebouw en opent om 12.00 uur, dus je werkt hard door om alles op tijd klaar te hebben. Om 

14.00 uur is de lunch voorbij en begin je met schoonmaken. Morgenavond vindt er een concert plaats 

in het Muziekgebouw en dan verzorg je een dinerbuffet voor de artiesten. Je maakt een lijst met 

benodigde spullen voor morgen en geeft deze af bij de keuken van 4’33, zodat zij deze kunnen 

bestellen. Je sluit de ruimte netjes af en je dag zit erop.  

 

Over 4’33 grand café 

4’33 is een gezamenlijk initiatief van het Muziekgebouw en de Dudok Horeca Groep: een eigentijds 

grand café op de begane grond van het Muziekgebouw met een wijds terras en een uniek uitzicht over 

’t IJ. Een inspirerende en levendige ontmoetingsplek voor buurtbewoners, musici, zakelijk publiek én 

uiteraard concertbezoekers. 

 

De locatie van 4’33 zorgt voor een intensieve samenwerking met het Muziekgebouw en daarmee 

vloeien horeca, gastvrijheid, muziek, cultuur en evenementen op een natuurlijke manier in elkaar over. 

Hierdoor vergt deze functie naast kennis van eten, drinken en management ook een intrinsieke 

interesse in samenwerken, de culturele sector en het organiseren en uitvoeren van evenementen. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Opbouwen en afbouwen van het buffet 

• Kleine keukenwerkzaamheden, zoals het bakken van een ei 

• Aanspreekpunt voor de verschillende medewerkers en musici die komen lunchen 

• Zorgen voor een schone en opgeruimde werkplek 

• Inventariseren van de voorraad en doorgeven van de bestelling aan de keuken van 4’33 

 

Wie zoeken wij 

• Je bent enthousiast 

• Je bent gastvrij en hebt een representatieve uitstraling 

• Je hebt enkele ervaring in de keuken 

• Je bent ook af en toe beschikbaar in de avonden en/of weekenden 

 

Wat kan je van Dudok Horeca Groep verwachten 

• Een dienstverband voor 28 uur per week  



• Een marktconform salaris ingedeeld in functiegroep 4 

• Een contract voor de duur van een jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd bij 

goed functioneren 

• 8 % vakantiegeld 

• 25 vakantiedagen 

• Deelname aan de pensioenregeling van pensioenfonds Horeca & Catering. Dudok Horeca 

Groep betaalt 50% van de pensioenpremie voor het ouderdomspensioen en 100% van de 

premie voor het nabestaandenpensioen. 

 

Ga jij met ons de uitdaging aan? Aarzel dan niet en reageer snel en stuur je sollicitatiebrief met CV 

naar hr@dudok.nl en richt je hierbij tot Sandra Nolting. 

 

 


