
 
 

 

 

Duik in een wereld vol water, wind en wilskracht in Kinderdijk. 

 

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is over de hele wereld beroemd om zijn molens en 

gemalen. Elk jaar komen bezoekers van over de hele wereld onze strijd met het water 

beleven. Hier wordt al bijna duizend jaar geschiedenis geschreven, door met slimme techniek 

en oud-Hollandse onverzettelijkheid de eeuwige strijd met het water aan te gaan. Met ruim 

200 vrijwilligers en een team van meer dan 40 vaste medewerkers bouwen we voort op 

eeuwenoude geschiedenis en 25 jaar UNESCO Werelderfgoedstatus. Werk jij mee aan de 

verdieping van de beleving en lijkt het jou leuk om het verhaal van Kinderdijk te vertellen? Wij 

zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega die ons team komt versterken als: 

 

Horecamedewerker 
20 tot 24 uur per week 

We zoeken zowel vaste medewerkers als seizoenskrachten 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

Je houdt je met name bezig met het bedienen van klanten m.b.t. de horeca. Je verkoopt 

drankjes en kleine hapjes aan de balie. Hier verricht je kassa werkzaamheden. Verder houd je 

het Kinderdijk-café en de voorraad op orde. 

Wat neem je mee? 

• In bezit van een diploma, bij voorkeur een horeca richting; 

• Ervaring in en met een soortgelijke functie; 

• Je werkt zorgvuldig en hebt een goed gevoel voor kwaliteit en service; 

• Klantvriendelijkheid en representatief; 

• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je bent inzetbaar op week- en weekenddagen, zon- en feestdagen. 

 

Wat bieden wij? 

Iedere werkdag kom je aan in deze unieke werkomgeving. Je bent onderdeel van een 

enthousiast team met veel liefde voor het Werelderfgoed. Hier is ruimte voor eigen initiatief 

en persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden salaris en arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van kennis 

en ervaring, volgens de CAO Dagrecreatie van Recron. 

Heb je interesse? 

Stuur dan je motivatiebrief met CV naar: vacature@molenskinderdijk.nl 

Voor vragen over kun je contact opnemen met Bjorn den Ouden, bedrijfsleider Horeca op 

telefoonnummer 06-25 01 67 64. 
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