
 
 
 
VACATURE 
 

 
Brasserie PUUR in Diever is met ingang van april 2023 op zoek naar 

 

SEIZOENSMEDEWERKERS HORECA 
voor de periode april t/m september. 

 
Ben jij een horecatopper die graag tijdens ons hoogseizoen (april t/m 
september) wil werken? Heb je bijvoorbeeld een tussenjaar en op zoek 
naar een leuke baan? Of bivakkeer je ’s winters in warmere oorden maar 
wil je in de lente en zomer een leuke baan in Diever? Dan is deze baan in 
onze nieuwe brasserie wellicht iets voor jou! 
 

WERKZAAMHEDEN 
In onze brasserie richten we ons op een kleine kaart met koffie, (appel)gebak, broodjes, tapas, 
burgers en diverse dranken. Als seizoensmedewerker horeca heb je een afwisselende baan: je 
werkt in onze open keuken, achter de bar of in de bediening.  
 
Bij Brasserie PUUR in Diever creëren we ook enkele werkplekken voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Naast je werkzaamheden in de horeca ga je ook op een leuke en goede manier met 
deze deelnemers samenwerken. We hebben een samenwerking met Stichting Phusis die ons 
daarin deskundig gaat begeleiden. 
 

FUNCTIE-EISEN 
Ervaring in de zorg en/of horeca is gewenst. Je bent een ervaren horecatopper met een sterk 
sociaal karakter of je bent een zorgtopper met affiniteit met de horeca. Je kunt zelfstandig werken. 
Als een van de uithangborden van de brasserie kom je onze gasten met een grote glimlach 
tegemoet. Beheersing van de Duitse taal zien we als een pre. 
 

WE BIEDEN JOU 
Een gezellige baan in daghoreca (en dus geen avonddiensten). Werk je fulltime, dan krijg je een 
contract van 38 uur per week. Parttime contracten variëren van 16 tot 32 uur per week. Een flexibel 
werkrooster is mogelijk. Salarisindicatie is conform de horeca CAO, waarbij er ruimte is voor een 
extra beloning als je ook de zorg voor onze deelnemers goed beheerst.  
 



Verder: 
 
• Een leuke sfeer waarbij mensen centraal staan; zowel de gasten als de medewerkers 
• Deelnemen aan leerzame cursussen en excursies (bijvoorbeeld Baristatraining) 
• Een gratis lunchmaaltijd 
• Leuke personeelsuitjes 
• En nog veel meer… 
 

WIE ZIJN WIJ? 
Brasserie PUUR in Diever opent in maart 2023 haar deuren in het pand van de Tourist Info aan de 
Bosweg. PUUR in Diever is een horecazaak met een sociaal gezicht. Een brasserie met oog voor de 
maatschappij door het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze missie 
en uitdaging is het creëren van een sociale plek in Diever waar iedereen zichzelf mag zijn.  
 
Werk je bij Brasserie PUUR, dan staan plezier in je werk en ruimte voor ontwikkeling voorop. We 
werken samen in een hecht team waar we veel leren van elkaar. Verbinding geeft ons energie. 
Verbinding met elkaar, met onze gasten en lokale leveranciers. Op onze site puurindiever.nl vind 
je meer informatie over onze brasserie.  
 

IETS VOOR JOU? 
Herken je je in dit bovenstaande verhaal en ben jij de juiste persoon die wij zoeken? Aarzel dan 
niet en kom in contact met ons. Stuur een mail met je motivatie en cv naar info@puurindiever.nl ter 
attentie van Stefan Blink. Bellen mag ook via 0652064365. 
 
 
  


