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Horecamanager Nederlands Wijnbouwcentrum 

 
(32 – 38 uur per week) 

 
Wie zijn wij 

Te midden van de groene heuvels in Groesbeek ligt aan de rand van de wijngaard het 

Nederlands Wijnbouwcentrum met een waanzinnig terras en uitzicht over de wijngaard 

van De Colonjes. Hier worden biologische Nederlandse wijnen geproduceerd en verkocht. 

Jaarlijks bezoeken duizenden mensen de locatie voor een wandeling, fietstocht en 

bijeenkomst. Meestal gaat dat in combinatie met een rondleiding en natuurlijk een 

wijnproeverij. 

Duurzaamheid staat centraal bij het Nederlands Wijnbouwcentrum. Er worden biologische 

wijnen gemaakt in een klimaatneutraal gebouw waar mensen werken voor wie betaald 

werk niet vanzelfsprekend is. Wij werken vanuit de kernwaarden: 

• Passie voor wijn 

• Liefde voor mens en natuur 

• Genieten van het leven 

Het Nederlands Wijnbouwcentrum is een leer-werkbedrijf voor mensen voor wie betaald 
werk niet vanzelfsprekend is. Assistent medewerkers volgen (onder begeleiding) leer-en 
werktrajecten. In de dagelijkse praktijk werk je dus ook met mensen met een 
arbeidsbeperking. 

Wij zoeken… 
Een Horecamanager!#topjob Ben jij een ervaren resultaatgerichte Horecamanager, met een 
scherp oog voor klanttevredenheid, die zorgt dat alles vooraf goed gepland is en kritisch 

is op het financieel resultaat, dan is deze vacature op je lijf geschreven. 

Je bent verantwoordelijk voor de inkoop, planning en uitvoering van de afdeling horeca. 
Als Horecamanager zorg je voor goede communicatie tussen de verschillende afdelingen, 
zoals sales, keuken en de receptie/winkel. Je deelt jouw kennis en ervaring met je 
collega’s. Je maakt plannen ter verbetering van de horeca en legt die voor aan het 
management, zo geef je je eigen draai aan onze gastvrijheid. 

Jij neemt mee: 

• Afgeronde Mbo-opleiding in de richting van Hotelmanagement of soortgelijk 
• Verklaring Sociale Hygiëne 
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een leidinggevende functie (pré)  
• WSET2-opleiding of gelijkwaardige wijnkennis of bereid deze te behalen 

• Gastvrije en commerciële instelling  
• Je bent flexibel inzetbaar, servicegericht en enthousiast 
• Je hebt kennis van de HACCP voorschriften 
• Werkdagen 4-5 dagen per week met focus op weekenddagen  

• Sociaal hart/affiniteit met mensen met een arbeidsbeperking 

• Woonachtig in de regio 
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Wij bieden: 

• Afwisselende en dynamische werkomgeving op een mooie locatie aan de 
wijngaard 

• Een goede werksfeer en enthousiaste collega’s die graag samenwerken 

• Korte lijntjes en kruisbestuiving tussen de verschillende afdelingen 
• Een groeiend bedrijf waar veel inbreng mogelijk is 
• CAO Horeca is van toepassing en de mogelijkheid om wijnkennis uit te breiden 

• Een werkplek waar Passie voor Wijn; Liefde voor mens en natuur en Genieten van 

het Leven centraal staan. 

Reageren? 

 
We zien jouw sollicitatie met motivatie graag voor 1 februari 2023 per mail tegemoet: 

sheila@nederlandswijnbouwcentrum.nl   

Contactpersoon en informatie: 
Sheila Evers 
Commercieel Manager 
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