
 

VACATURES 
Op zoek naar een leuke, afwisselende baan met groeimogelijkheden? En wil jij werken met de leukste 

collega’s van Utrecht? Wij zijn op zoek naar vlotte nieuwe medewerkers. Overdag serveren wij in onze 

monumentale werfkelders ontbijt, lunch en high tea. In de winter serveren wij er ’s avonds onze 

heerlijke kaasfondue. Al dat lekkers verkopen wij daarnaast in onze winkel.  

 

 

Wij zijn op zoek naar BEDIENINGSMEDEWERKERS, een 

SHIFTLEADER BEDIENING en een BEDRIJFSLEIDER.  

 

 

 

BEDIENINGSMEDEWERKER (minimaal 2 dagen per week – waarvan één dag in het weekend) 

Onze bedieningswerkers werken zowel in onze winkel als in de bediening aan tafel. Daarnaast zijn er 

altijd veel klusjes zoals het voorbereiden van afhaalpakketten en het verpakken van huisgemaakte 

producten die we in de winkel verkopen. Ook afwas en schoonmaakwerk hoort erbij. Vanwege het 

afwisselende werk is enige ervaring in de horeca een pré. Een ander pluspunt is het hebben van barista 

ervaring. Heb je dat niet? Geen probleem: wij leren jou een hartje in je cappuccino te maken!  

 

SHIFTLEADER BEDIENING (3 of 4 dagen per week – waarvan één dag in het weekend) 

De shiftleader stuurt overdag of 's avonds het bedieningsteam aan en is aanspreekpunt voor het 

gehele team. Hij/zij heeft overzicht, kan snel schakelen en is heel gastgericht. Bovenal is de shiftleader 

degene die een goede 'Bakkerswinkel'-sfeer creëert voor gasten en collega's. Ruime horeca ervaring 

en ervaring met het aansturen van een klein team is hiervoor een vereiste. Barista en/of ervaring achter 

de bar is een pré.  

Ben jij gastvrij, vriendelijk en steek je graag de handen uit de mouwen? Kom dan bij ons werken! 

 

 



BEDRIJFSLEIDER (36 uur verdeeld over 4 dagen, waarvan één dag in het weekend) 

Wie ben jij? Iemand met ervaring in de horeca: als bedrijfsleider of in een soortgelijke leidinggevende 

functie. Je bent gastvrij, flexibel, energiek en kan goed communiceren. Je hebt affiniteit met werken 

met mooie producten en gaat voor kwaliteit en uitstekende service. Je hebt een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel, kan goed overzicht houden en bent stressbestendig.  

Jouw werkdag: Onze bedrijfsleider werkt zowel op de vloer (winkel/bediening) als op de achtergrond. 

Je zorgt ervoor dat alle dagelijkse dingen tot in de puntjes goed verlopen. De bedrijfsleider stuurt het 

bedieningsteam en de shiftleaders aan en is het aanspreekpunt voor gasten, collega’s en leveranciers. 

Er wordt nauw samengewerkt met de eigenaar en de hoofd keuken: je ondersteunt hen bij de 

dagelijkse gang van zaken en denkt mee over de koers van het bedrijf. Je maakt passende offertes 

voor feesten en partijen en onderhoud het contact hierover.  

Wat bieden wij? Een afwisselende baan met een goed, gezellig en gedreven team. Een passend salaris 

en heerlijke koffie 😉.  

 

 

 

Solliciteren naar een van deze functies? Mail naar info@bakkerswinkelutrecht.nl of loop 

even langs met je cv.  
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