
 

Vacature: Allround Medewerker Evenementen  

Standplaats: Utrecht 

 

 

 

Ben jij de gezellige en spontane collega die op zoek is naar een leuke baan waarbij je heel veel taken 

krijgt? Ben je niet bang om je ‘twee rechter handen’ uit de mouwen te steken en ben je breed 

inzetbaar? Heb je óók nog enige horeca ervaring? Dan ben jij onze nieuwe collega! 

 

Als ‘allround medewerker evenementen’ ga je werken in het Muntgebouw. Een prachtige 

monumentale evenementenlocatie in hartje Utrecht. Het Muntgebouw is onderdeel van The 

Attention Group, een jong en groeiend bedrijf dat tevens de Mariënhof in Amersfoort en Landgoed 

Brakkesteyn in Nijmegen exploiteert. We hebben al vele nominaties en awards op onze naam staan. 

 

Je krijgt één van de meest gevarieerde banen in het Muntgebouw. Je gaat onder andere zalen 

ombouwen, onderhoudswerkzaamheden en schoonmaak werkzaamheden verrichten. Daarnaast heb 

je contact met onze gasten wanneer je de ontvangst van een evenement begeleidt. Het kan zo zijn dat 

we jou enkele momenten later hard nodig hebben als hulp in de afwas of doe je hand-en-span 

diensten in de keuken. Kortom: een ontzettend leuke functie met een diversiteit aan taken en 

verantwoordelijkheden!  

 

Wat verwachten we van jou? 

- Ervaring in de horeca (pré) 

- Rijbewijs is vereist 

- Representatief en verzorgd uiterlijk 

- Pro-actieve en gemotiveerde houding 

- Enthousiast en een gezonde dosis humor houden we van! 

Wat bieden we jou? 

- Een jaarcontract voor 38 uur met de intentie om deze te verlengen voor onbepaalde tijd 

- Een ontzettend fijne groep collega’s 

- Salaris conform de horeca cao en goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

- Een omgeving waar eigen initiatief en inbreng worden gewaardeerd en aangemoedigd 

- Je mag meteen starten 

 

Zijn wij een match made in heaven? 

Reageer meteen door je CV en motivatie te sturen naar personeelszaken@theattentiongroup.nl, 

t.a.v. Nele Devillé. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:personeelszaken@theattentiongroup.nl

