
Beheerder gemeenschapscentrum Elckerlyc Luttenberg 
(20 – 28 uur per week) 
 
Onze huidige beheerder is binnenkort minder inzetbaar en daarom zijn wij op zoek naar een tweede 
beheerder, vooralsnog in een deeltijdfunctie. Ben je een ondernemende, gastvrije persoonlijkheid 
die het leuk vindt om midden in de Luttenbergse gemeenschap te staan en bij te dragen aan de 
bruisende activiteiten in Elckerlyc? Dan wacht je in ons mooie dorp een unieke functie! 
 
Over Elckerlyc 
Elckerlyc is in 2013 verbouwt tot een modern en compleet gemeenschapscentrum. Onze stichting 
heeft tot doel om een gebouw te exploiteren ten behoeve van het verenigingsleven, 
vrijetijdsbesteding, intermenselijke contacten en dienstverlening in Luttenberg. We streven ernaar 
om het gebouw optimaal in te zetten voor een groot aantal activiteiten tegen zo laag mogelijke 
kosten voor de gebruikers. Daarnaast worden er vanuit de stichting  diverse activiteiten ondersteund, 
zoals het Luttenbergs feest, TOP 700, Dorpskwis en Lil’Hill Festival. Met jouw ondernemerschap, 
creativiteit en servicegerichtheid lever je als nieuwe beheerder een belangrijke bijdrage aan dit alles. 
Wij staan open voor  nieuwe frisse ideeën, waardoor we kunnen meebewegen met de 
maatschappelijke ontwikkelingen in het dorp. Jij en de huidige beheerder stemmen we de werktijden 
op elkaar af én op de activiteiten in en vanuit Elckerlyc. 
 
Jouw taken 

• Coördinatie van de verhuur van ruimtes in Elckerlyc, inclusief het financieel beheer; 

• Coördinatie van het beheer (schoonmaak, onderhoud etc.) van het gebouw; 

• Bediening van bezoekers en verzorgen van de inkoop 

• Zelfstandig of samen met andere partijen organiseren en/of ondersteunen van evenementen 
zoals het pleinfeest, de bazaar en het Luttenbergs feest. 

 
Jouw kwaliteiten 
Je beschikt bij voorkeur over horeca-ervaring en je bent in het bezit van een Verklaring Sociale 
Hygiëne, Instructie Verantwoord Alcoholgebruik en BHV-certificaat of je bent bereid om dit te 
behalen. Je bent creatief, flexibel en ondernemend, communiceert gemakkelijk en je kunt initiatieven 
omzetten in acties. En heel belangrijk, je voelt je verbonden met alle leeftijdscategorieën binnen de 
Luttenbergse gemeenschap! 
 
Belangstelling? 
We bieden je goede arbeidsvoorwaarden en je salaris is volgens de horeca cao (functie V). Voor meer 
informatie kun je bellen met onze bestuursvoorzitter Simon Troost via 06 537 219 44. Onze huidige 
beheerder Joyce Heuven is graag bereid om haar ervaring met je te delen als het gaat om de inhoud 
van de functie. Je kunt haar bereiken op 0572 – 30 13 02. 
Stuur je sollicitatie vóór 25 november naar Sjoerd Tijs (s.tijs@hotmail.com). Bij voorkeur ga je per 1 
januari 2023 bij ons van start, waarbij je kunt rekenen op een ruime overdrachtsperiode. 
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