
Bezoekerscentrum Lieteberg 
p/a Zuurbroekstraat 16 

3690 Zutendaal 

ONTHAAL- EN CAFETARIAMEDEWERKER  
M/V/X – 38u/week 

Het bezoekerscentrum Lieteberg ligt in een voormalige zand- en grindgroeve in Zutendaal. Imkers 

stampten hier begin jaren negentig een bevruchtingscentrum voor honingbijen uit de grond dat op 

korte tijd uitgroeide tot heus bezoekerscentrum rond insecten. Het onthaal- en bezoekerscentrum 

Lieteberg is één van de toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen en is het meest 

bekend van het Blotenvoetenpad. 

Momenteel is Lieteberg op zoek naar: 

onthaal- en cafetariamedewerker (1 voltijdse functie vacant) 

Functieomschrijving 

 Samen met je collega’s ben je het gezicht van Lieteberg. Je ontvangt en begeleidt bezoekers, 

klantvriendelijkheid is het sleutelwoord. 

 Je staat samen met je collega’s in voor de toeristische onthaalfunctie en de ticketverkoop in het 

bezoekerscentrum 

 Je voert tevens kleine administratieve taken uit die te maken hebben met de werking van de 

dienst, zoals het bijwerken van lijsten, registratieformulieren,… 

 Je staat samen met collega’s in voor de uitbating van de zelfbedieningscafetaria. Je voert daarbij 

taken uit zoals kassabediening, bijvullen van frigo’s, het bereiden van kleine snacks, enz. 

 Je speelt een actieve rol bij activiteiten van Bezoekerscentrum Lieteberg. 

Profiel 

 Je hebt een hands-on-mentaliteit en bent stressbestendig 

 Je bent een teamplayer en kan goed met mensen overweg 

 Je bent enthousiast over Zutendaal en kan de gemeente ook verkopen. 

 Je bent klantvriendelijk en correct in het werk dat je aflevert. 

 Je bent bereid om te werken in een variabel werkrooster, waarbij ook weekendwerk hoort. 

 Je bent behendig met diverse Office-toepassingen en bent bereid om specifieke software, 

verbonden aan je functie onder de knie te krijgen. 

Aanbod 

 Loon volgens barema aangevuld met maaltijdcheques, fietsvergoeding en flexibele werktijden. 

 Gevarieerde job in een leuke werkomgeving met mogelijkheden tot bijscholing. 

Interesse?  

Dien je kandidatuur in, samen met je cv, ten laatste op 31 maart 2020. Dat kan via e-mail naar Wim 

Tollenaers (wim@lieteberg.be).  

Meer info? 

Wim Tollenaers - wim@lieteberg.be - 089 25 50 60 


