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Operationeel medewerker (Oproepbasis)    
Domein Holset - BruisendWijnHuis 
Lemiers - Nederland 
 
Domein Holset is een BruisendWijnHuis in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Ons Domein telt 11 sfeer-
volle gastenkamers, een proeflokaal met terras waar gasten kunnen genieten van onze mousserende 
wijnen en een winkel waar onze wijnen verkocht worden. Daarnaast verzorgen wij op het Domein ook 
diverse rondleidingen en proeverijen.    
 
Gastvrijheid en vakmanschap behoren tot de kernwaarden. Onze gasten waarderen de passie, vriende-
lijkheid en het enthousiasme dat ons team uitstraalt. 
 
Jouw takenpakket bestaat onder andere uit: 

• Hartelijke ontvangst van gasten en bezoekers. 
• Het verzorgen van rondleidingen en wijnproeverijen van onze mousserende wijnen. 
• Allround operationele werkzaamheden zoals terras-, kleinschalige keukenwerkzaamheden en de 

verkoop van onze bruisende wijnen in onze wijnwinkel.  

Ben jij degene die wij zoeken?  

• Je ademt gastvrijheid, bent representatief en hebt uitstekende contactuele vaardigheden. 
• Je werkt gestructureerd, kunt dingen goed overzien en je geniet als het extra druk is. 
• Je houdt van aanpakken, hebt focus en oog voor details en staat met beide benen op de grond. 
• Je bent collegiaal, flexibel en zelfstandig. 
• Je bent ook een aantal weekenddagen per maand beschikbaar. 

 
Wij bieden jou een unieke werkplek op een van Nederlands mooiste wijndomeinen. Domein Holset is 
dé plek om onze mousserende wijnen te proeven en te kopen en jij draagt aan deze beleving bij! De 
werkzaamheden zullen over het algemeen plaatsvinden in de weekenden tot uiterlijk 19.00u. Heb je 
nog weinig ervaring? Dan leren wij jou graag alles over onze mousserende wijnen zodat je kunt groeien 
tot wijnspecialist.  

 
Planning 

Hebben wij jouw interesse gewekt? Stuur dan jouw CV en motivatie naar info@domeinholset.nl t.a.v. 
Wendy Quaedvlieg. Eventuele vragen over deze baan of over Domein Holset beantwoorden wij graag 
per mail of telefonisch (043 850 29 28).  
 

 

 

 


