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PARTTIME MEDEWERKER RESERVERINGEN ACADEMIEGEBOUW 
 
Met jouw vriendelijke en gastvrije manier van communiceren sta je onze opdrachtgevers telefonisch te woord, 
adviseer je en behandel je alle aanvragen op een doortastende manier om zo onze gasten te ontzorgen en te 
laten genieten van een unieke ervaring. Dat is jouw passie!  
 
Dit is de medewerker reserveringen die wij zoeken! 
 
Over Vineyard 
Vineyard faciliteert en exploiteert horeca-, catering- en evenementenlocaties in Midden Nederland. Dat kan zijn 
als externe partycateraar, maar ook inpandig als vaste horecapartner. Per 1 januari 2018 is Vineyard de nieuwe 
cateraar van het Academiegebouw en de Faculty Club van Universiteit Utrecht. De prachtige iconen in de 
binnenstad van Utrecht, pal onder de Dom. 
 
Academiegebouw 
Het Academiegebouw aan het Domplein is het hart en het gezicht van de Universiteit Utrecht. De aula is het 
oudste deel van het pand en dateert uit 1462. In 1579 werd hier de Unie van Utrecht ondertekend, die 
beschouwd wordt als het begin van de Nederlandse staat. Tegenwoordig wordt het gebruikt voor academische 
plechtigheden zoals diploma-uitreikingen, promoties en oraties en is het een huis voor debat, lezing en 
conferentie. Maar ook commerciële evenementen vinden hier veelal plaats. Jaarlijks trekt het Academiegebouw 
tussen de honderd- en tweehonderdduizend bezoekers: 
 
https://www.uu.nl/organisatie/academiegebouw 
 
Faculty Club 
De Faculty Club is een centrale ontmoetingsplaats voor leden van de Utrechtse universitaire gemeenschap en 
hun gasten (vellal alumni en medewerkers). Er wordt elke werkdag geluncht en gedineerd. Er is ruimte voor 
zakelijke én informele afspraken. En er wordt rustig gewerkt in het hart van het universitaire leven én in het hart 
van Utrecht: 
 
https://www.uu.nl/organisatie/faculty-club 

 

Jouw werkdag 

Als medewerker reserveringen voor Vineyard Domplein BV is jouw standplaats het prachtige Academiegebouw 
in hartje Utrecht. Reizen met openbaar vervoer of woonachtig zijn in (de binnenstad van) Utrecht is daarom ook 
een groot voordeel. 

Samen met jouw collega’s en het reserveringsteam van Universiteit Utrecht werk je vanuit een vast kantoor; één 
van de prachtige kamers van dit iconische pand. 

Het team van Universiteit Utrecht verwerkt de zaalreserveringen en bijbehorende faciliteiten als technische 
voorzieningen, setting en vergaderbenodigdheden. Het team van Vineyard is verantwoordelijk voor de culinaire 
invulling, voor de dranken én de uitstraling, presentatie en service.  

Je bent een (flexibel) vast aanspreekpunt voor opdrachtgevers, maakt een evenement echt af, verhoogt de 
kwaliteit van partijen, zorgt voor de facturatie en voert de juiste after sales.  

Hiertoe werkt je nauw samen met de accountmanager, de locatiemanager en het reserveringsteam van 
Universiteit Utrecht. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor de organisatie van ongeveer 2500 
reserveringen per jaar. 

 

 

 

https://www.uu.nl/organisatie/academiegebouw
https://www.uu.nl/organisatie/faculty-club
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Werkzaamheden 

- Je bent de vaste back up voor en hebt een nauwe samenwerking met de accountmanager. 
- Tot jouw werkzaamheden behoren alle voorkomende reserveringswerkzaamheden; aannemen van 

reserveringen, behandelen van aanvragen en het verwerken in het reserveringssysteem, het maken 
van offertes, nabellen van opties, verwerken van wijzigingen en annuleringen, verwerken van 
nacalculaties, facturen opmaken en versturen, partij informatie verstrekken aan de operationele 
afdelingen en waar nodig kennismakingsgesprekken en afspraken met gasten. 

- Tevens maak je (restaurant)reserveringen in de aansluitende Faculty Club, een restaurant voor leden 
dat op werkdagen is geopend voor lunch en diner. 

- Daarnaast signaleer je kansen op nieuwe samenwerkingen. 
- Je verzorgt een optimale binding met directe opdrachtgevers door regelmatig contact te onderhouden, 

partijen te bezoeken en na te bellen. 
- Samen met de accountmanager en locatiemanager ben je betrokken bij het vernieuwen, ontwikkelen en 

opstellen van het foodboek dat wordt gevoerd.  

 

Jouw kwaliteiten 

Dit vinden wij de belangrijkste kwaliteiten van onze nieuwe collega:  

- Je bent in staat zelfstandig en pro actief te handelen, in communicatie, advies en onderhandelingen met 
vaste en nieuwe opdrachtgevers.  

- Je ontwikkelt jezelf graag, je bent ambitieus en probeert jezelf steeds te overtreffen. 
- Tevens ben je in staat om snel te schakelen en ben je flexibel. 
- Je werkt en bent gedisciplineerd. 
- Je bent gastvrij!  

 
Jouw team 

Je bent onderdeel van een reserveringsteam van 4 medewerkers (Vineyard en Universiteit Utrecht) die samen 
zorgdragen voor het verwerken van aanvragen en het up-to-date houden en vernieuwen van de processen en 
systemen. Kenmerkend aan het team is het enthousiasme en de betrokkenheid bij de gast en bij elkaar!  

 

Samen zetten we alles op alles om onze gasten het beste te bieden.  

 

Wat wij vragen 

- Relevante werkervaring is een pré, bijvoorbeeld als commercieel medewerker bij een cateringbedrijf of 
vanuit de afdeling reserveringen van een hotel of evenementenorganisatie. 

- Je hebt goede kennis van word, excel en outlook.  
- Kennis van Easy Party (of vergelijkbare reserveringssystemen) is een pré.  

 
Wat wij bieden 

- Een parttime dienstverband, 24 uur verdeeld over 3 dagen.   
- We starten met een jaarcontract, waarbij we de intentie hebben een mooie en lange samenwerking met 

elkaar aan te gaan. 
- Salaris volgens de horeca cao, afhankelijk van leeftijd en ervaring.    
- Referentiefunctie: Medewerker reserveringen, C.5.I, functiegroep 5. 
- Standplaats Utrecht. 

 
Ja, ik wil deze baan 
Als jij jezelf in deze functie ziet werken, hoor ik graag waarom juist jij de geschikte kandidaat bent.  
Stuur jouw motivatie met CV naar personeelszaken@vineyardcatering.nl 
Vragen? Neem contact op met Marike Dölle op nummer 030 – 303 55 76   
 

mailto:personeelszaken@vineyardcatering.nl

