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Horeca Vacatures | Bijverdienen | Utrecht 
 
Medewerker bediening in het Academiegebouw 
Vanachter het glas in lood raam kijk je naar de 300 professoren die zich over het Domplein richting 
de Domkerk bewegen. Wauw, wat een imponerend schouwspel. Als ze terugkomen in het historische 
Academiegebouw, sta jij klaar voor ontvangst met een glimlach en koffie.  
 
Maak onderdeel uit van historie en traditie als medewerker bediening. Kom werken in het 
ceremoniële hart van de Universiteit van Utrecht 
 
Wat ga je doen als horecamedewerker? 
Horeca vacatures zijn er meer dan voldoende. Maar waar kun je rondlopen in een eeuwenoud pand, 
waar de muren fluisteren over onderzoek en vooruitgang?   

 Jij schenkt koffie en bubbels bij feestelijke bul borrels. 
 Bij lezing en vergadering zorg je op de achtergrond voor spreekwater en broodjes.  
 Voor een 5-gangen diner van landbestuurders, draai jij je hand niet om. 
 Jij hebt feeling met ons eerlijk, heerlijk eten.  
 Stroop je mouwen maar op voor de op- en afbouw van een zaal. 
 Jij zorgt voor blinkende glazen en glanzende kopjes 

 
Wat krijgt een medewerker bediening? 
Werken in de horeca is perfect als baan naast je studie. 

 Geef zelf aan wanneer jij kunt werken. Sta je graag op de planning voor 4 uur of wil je graag 
een weekje fulltime? Onze roosters worden 1 week van tevoren op dinsdag bekend gemaakt.  

 Werktijden zijn van 08:00-23:00 uur. Wij werken met een vroege-, tussen- en een late dienst. 
Werkt het bij jou een beetje anders, dan passen wij ons hier zoveel mogelijk op aan. Ook in 
de weekenden kan er gebruik worden gemaakt van de zalen. Fijn dat we dan ook een beroep 
op je kunnen doen.  

 Bij ons ben jij als horecamedewerker met kerst & oud en nieuw vrij!  
 Lunch en diner wordt voor je geregeld net zoals die bitterbal na werktijd.  
 Je verdient volgens de horeca cao. 
 Jaarcontract met 1 maand proeftijd. 

 
Wie ben jij als bedieningsmedewerker? 

- Kennis bieden wij je, de juiste kwaliteiten heb je. 
- Met tact, flair en inzicht beweeg jij je tussen de gasten. 
- Jij voelt feilloos aan wanneer je gewenst bent en het tijd is voor koffie of iets sterkers ;). 

 
Werken bij Vineyard Domplein 
Vineyard food & Drinks exploiteert het Academiegebouw. Onze werkwijze is puur en eerlijk en zo 
gaan we ook met onze medewerkers om. Bij het Academiegebouw wordt er nauw samengewerkt 
met het Utrechtsch Studenten Corps en het Facilitair Service Centre.  
 
Jouw baan? 
Wil jij alvast sfeer proeven voordat jij zelf met een toga rondloopt? Stuur je cv met motivatie naar 

personeelszaken@vineyardcatering.nl. Heb je nog een vraag over deze vacature voor medewerker 

bediening? Bel dan met Marike Dölle op telefoonnummer 030-303 55 76.   
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