
 
 

Vacature Horeca medewerk(st)er / 
spelbegeleid(st)er 

 
Zit horeca in jouw bloed? Weet jij groepen te enthousiasmeren? Ben jij pas tevreden als de gasten de deur 
uitlopen met een grote glimlach? En wil jij de Koepelgevangenis van Arnhem tot jouw werkplek kunnen 
benoemen? Dan zijn wij op zoek naar jou. 
 
Wij kunnen met trots zeggen dat de Koepelgevangenis toch wel tot één van de mooiste en uniekste locaties 
van Arnhem behoort. Iedere dag valt hier wel iets te beleven en geen dag is hier hetzelfde. Jouw werkdagen 
zullen deels bestaan uit het begeleiden van uitdagende activiteiten voor groepen van Prison Experience. Denk 
hierbij aan het begeleiden van escape rooms, GPS tochten of ontsnappingsspellen in de Koepel. Of het nu een 
zakelijke groep is, team uitje of een kinderfeestje? Jij weet van iedere activiteit een feestje te maken en zorgt 
er samen met je collega’s voor dat ze met een grote glimlach de Koepelgevangenis verlaten.  
 
Naast het begeleiden van activiteiten geef jij ook net dat beetje extra tijdens een gezellige BBQ, zakelijke 
borrel of diner. Genoeg diversiteit dus!  
 
LOCKED UP! Aan de rand van het centrum van Arnhem midden in een woonwijk bevindt zich de 
Koepelgevangenis van Arnhem. Tot 2013 was de Koepelgevangenis een gesloten inrichting voor gevangenen. 
Vandaag de dag wordt de Koepelgevangenis voornamelijk gebruikt voor evenementen, spelactiviteiten, 
meetings en borrels.    
 
ARE YOU THE ONE? 

• Je bent flexibel inzetbaar 
• Je bent goed in overzicht bewaren 
• Je bent een enthousiaste en gedreven teamplayer 
• Je hebt de touwtjes in handen 
• Je bent commercieel ingesteld en weet extra bij te verkopen 
• Jij bent geen routine dier. Je geniet van de diverse werkzaamheden en staat open voor verschillende 

werktijden 
• Je beheerst de Nederlandse taal 

 
WE OFFER THE BEST! 
Naast een gave en een unieke werkplek bieden wij je: 
 

• Veel ruimte voor creativiteit om onze gasten een top-ervaring te bezorgen. 
• Een gezellig team met veel jonge gedreven medewerkers  
• Jaarlijkse teamuitjes  
• Doorgroeimogelijkheden; Cursussen en trainingen volgen behoort ook tot de mogelijkheden.  
• Personeelsvoordelen bij de Koepelgevangenis, maar ook bij de collega hotels van de EHM Group 

(Hotel Haarhuis in Arnhem, Thermae 2000 in Valkenburg en Veluwe Hotel De Beyaerd in Hulshorst).  
 
Dus ben jij op zoek naar een leuke job op de gaafste locatie van Arnhem? Stuur dan snel je motivatiebrief en cv 
naar ons toe t.a.v. Jeroen Alosery! 
 
Soort dienstverband: Voltijd / deeltijd 

mailto:jeroen@koepelgevangenisarnhem.nl
mailto:jeroen@koepelgevangenisarnhem.nl

