
 

 

MANNA Nijmegen 
Nachtwaker/medewerker 
De werkzaamheden 
Als nachtwaker ben je werkzaam in MANNA en verantwoordelijke gedurende de nachturen dat er geen 
collega`s aanwezig zijn. Wij zoeken een collega die het team komt versterken om in de nacht de 
veiligheid van onze gasten te garanderen en het restaurant schoonmaakt en voorbereid voor de 
volgende ochtend. Je rapporteert direct aan de ontbijtmedewerker en indirect aan de manager. 

 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken betrouwbare en gedreven collega’s met een gezonde dosis enthousiasme en goede sociale 
vaardigheden. Kun jij goed omgaan met de wisseling tussen nacht- en dagdiensten en ben je gewend 
om alleen te werken? Je blijft altijd kalm en professioneel in stresssituaties, gastvrij en representatief in 
normale situaties en je kan jezelf goed motiveren als het stil is. Je spreekt  vloeiend Nederlands en 
Engels. Ben jij degene die ’s nachts waakt over de rust en veiligheid van onze gasten en die het 
restaurant schoon en klaar maakt voor de nieuwe dag? 
 
 
Wat vragen wij van jou? 
Vanwege het hoge serviceniveau dat wij onze gasten bieden ervaar jij het als vanzelfsprekend om hen 
op een gastvrije, vriendelijke en professionele manier te bedienen en hen te laten genieten van een 
topverblijf.  Je straalt op een natuurlijke manier gastvrijheid uit en beschik je over goede 
communicatieve vaardigheden en omgangsvormen.  
 
Je hebt een onberispelijke status en kan ons indien gewenst voorzien van een verklaring van goed 
gedrag. Je mentaliteit is pro actief en hands on. Je weet van aanpakken   
 
Begrippen als ; flexibiliteit, motivatie, betrouwbaarheid zijn je volledig eigen. 
Vanwege het veelvuldige contact met (inter-)nationale gasten, ben je communicatief vaardig en heb je 
een representatieve uitstraling. Naast een gedegen kennis van de Nederlandse taal kun je je tevens 
goed uitdrukken in het Engels.  
De werktijden variëren van maandag t/m zondag vanaf 24:00 uur tot 07:00 uur in de ochtend. 
 
De competenties die behoren bij deze functie zijn: 
- betrouwbaar 
- uitstraling 
- actief 
- fatsoen 
- gastgerichtheid 
- stressbestendigheid 
 
Wat bieden wij jou? 
Een zeer afwisselend functie in een inspirerende en dynamische werkomgeving met een jong en fris 
team van collega`s.  Een succesvol concept met toekomstperspectief in een groeiend familie bedrijf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Details van de vacature 

Afdeling Nachtwaker 

Contractvorm Contract voor bepaalde tijd op basis van flexibiliteit. 
Verwachte aantal uren per week 14 – 20 uur 

Werktijden Wisselende diensten van maandag tot en met zondag 
vanaf 24:00 uur tot 07:00 uur 

Talenkennis Een goede kennis van de Nederlandse en de Engelse 
taal is een voorwaarde 

Rijbewijs n.v.t. 

Salaris Afhankelijk van leeftijd en werkervaring 

Opleidingseisen Middelbaar opleidingsniveau. 

Ervaring Ervaring in een soortgelijke functie in het hogere 
segment van de gastronomie is vereist 

Solliciteren Sollicitaties (voorzien van jouw C.V.), evenals vragen, 
kun je richten tot de MANNA  t.a.v. Aïda Papilaja-
Hendrix:   aida@manna-nijmegen.nl 
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