
Op de plek waar vroeger de DRU ijzergieterij het kloppend hart van de Achterhoekse 
industriële bedrijvigheid vormde, is een uniek gebied ontwikkeld. Zeven industriële 
Rijksmonumenten gelegen langs de rivier de Oude IJssel vormen samen het DRU 
Industriepark: dé broedplaats voor cultuur & innovatie in de Achterhoek. Het bruist er van de 
activiteiten en evenementen: van een bezoek aan het theater of de popzaal, een historische 
wandeling over het terrein, cursussen en workshops, een boottocht, een bezoek aan het 
innovatiecentrum, een beurs of een festival. 

Het DRU Industriepark biedt: 
- een volwaardig programma op het gebied van theater, film en muziek 
- ruimte aan diverse partners uit de gemeente, zoals de muziekschool, de bibliotheek, 

de galerie en de gemeenteraad 
- een huiskamer voor activiteiten van lokale verenigingen 
- een broedplaats voor creatieve ontwikkeling 
- een A1-locatie voor evenementen zoals beurzen, congressen, productpresentaties, 

vergaderbijeenkomsten, (personeels)feesten en huwelijksvoltrekkingen 
Op het DRU Industriepark vinden grote evenementen plaats zoals Huntenpop, Festivaart, de 
Achterhoek Spektakel Toer en Huntenkunst. Op jaarbasis inspireert de dynamiek op het park 
meer dan 500.000 gasten vanuit heel Nederland en van over de grens. 

Per 1 november 2019 hebben wij een vacature voor een  
full-time SOUS-CHEF (m/v) 

Wij zoeken…  
…een teamspeler met een relevante opleiding en minimaal 2 jaar ervaring in een 
vergelijkbare functie. Je bent initiatiefrijk en stressbestendig, je werkt kwaliteitsgericht en 
hebt oog voor detail.  

Wij bieden…  
…een afwisselende werkplek in een bruisend horecabedrijf waar cultuur, toerisme, zakelijke 
markt en evenementen elkaar versterken. Bij ons krijg je de mogelijkheid om je kennis te 
vergroten door het volgen van trainingen en cursussen. Daarnaast bieden we je 
doorgroeimogelijkheden naar andere functies. Je ontvangt een passe-partout voor alle 
culturele activiteiten in onze zalen en collectiviteitskorting bij diverse zorgverzekeraars. Én bij 
ons heb je ieder weekend minimaal één dag vrij. Wij schalen in volgens de CAO voor de 
horeca.  

Informatie  
Je sollicitatiebrief met cv en pasfoto kun je tot 20 oktober sturen aan de DRU Cultuurfabriek, 
t.a.v. Monique Spijker (Hutteweg 24, 7071 BV Ulft of Monique.spijker@drucultuurfabriek.nl) 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Monique Spijker via 
0315-200150.  

Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld. 


