
Dekker Zoetermeer is the place to be in Zoetermeer en omstreken op het gebied van sport, eten/drinken en 
entertainment. In onze restaurants Lodge at the Lake, Sweet Lake Italy, Lucky’s Bowling & Sportsbar serveren wij 
vanuit een trendy hotspot (denk Ibiza, maar dan gewoon in Zoetermeer!) naast vegan en healthy dishes ook amazing 
burgers & pizza’s, zowel binnen als buiten op ons zonovergoten terras én stadstrand. Bij ons kan je niet alleen eten 
maar ook tennissen, bowlen, poolen, squashen, padellen en proberen te ontsnappen uit één van onze vier escape 
rooms.  Bovendien is Lodge at the lake een bekende trouwlocatie! Voor meer informatie www.dekkerzoetermeer.nl 
en www.lodgeatthelake.nl 
 

Wij zijn op zoek naar een: 

Medewerker Spoelkeuken 
Oproep/Parttime 

 

Kleine wasjes, grote wasjes, doe ze in je (af)wasmachine. Vuile vaat erin, schone vaat eruit. Dat dus. Handen uit de 
mouwen en ervoor zorgen dat dat de spoelkeuken er piekfijn uit ziet! Jij zorgt ervoor dat je collega’s in de keuken en 
bediening geen stress hebben omdat ze nooit misgrijpen op borden, glaswerk en bestek. Fijn! 
 
Wie ben jij? 

• Je bent spontaan, vrolijk en houdt van aanpakken!  

• Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent ook op je plek binnen een team.  

• Je bent stressbestendig en kunt omgaan met piekbelasting. 

• Je hebt kennis van HACCP of bent bereid om hierover te leren. 

• Je kunt zowel doordeweeks als in het weekend werken. 
 
Wat bieden wij? 

• Een (oproep)contract voor 0 tot 32 uur per week 

• Een goed salaris ruim boven Horeca cao 

• Een aanstelling voor bepaalde tijd met de intentie deze te verlengen naar een vaste aanstelling 

• Werken in een sfeervol #teamdekker waar werkplezier en gastvrijheid op nummer 1 staan 

• Doorgroeimogelijkheden 

• De mogelijkheid om gratis gebruik te maken van onze sportfaciliteiten 
 
Enthousiast geworden en denk jij, Yesss! Lijkt mij een te gekke job! Stuur je cv en motivatie naar 
vacatures@dekkerzoetermeer.nl t.a.v. HR. Vind je het moeilijk om een motivatie te schrijven? Maak dan een vlog of 
video! 
 

 
 

Acquisitie? Nee dank u, we werven graag zelf! 
 

http://www.dekkerzoetermeer.nl/
http://www.lodgeatthelake.nl/

