
Salade Husselaar, Head of Nacho, Superspreader (aioli only). Het zijn zomaar een paar 
termen die bij jou passen. Je houdt van eten, maar je vindt het vooral leuk om het te 
bereiden. Of je nou al super ervaren bent of aan het begin van je carrière staat, onze 
chef-koks geven jou de tools om met ze te vlammen in de keuken. Met jouw ondersteu-
ning vliegen de mooiste gerechten de keuken uit en is het voor gasten niet eens meer 
een vraag of ze terugkomen. Dit bezoek was fantastisch en daar ben jij medeverant-
woordelijk voor! Hoorden we daar iemand ‘voldoening’ zeggen?

Wat ga je doen?
Enkele verantwoordelijkheden:
• Mise en place werkzaamheden;
• Bereiding van gerechten volgens recept;
• Opvolging van aanwijzingen van de Chef-kok;
• Kwaliteitsbeoordeling van ingrediënten op versheid en houdbaarheid;
• Zorgdragen voor de juiste portionering en presentatie van gerechten;
• Schoonhouden van de werkomgeving;

Wie zoeken wij?
• Je bent een harde werker met een passie voor lekker eten;
• Een teamspeler van minimaal 16 jaar;
• Het is een pré als je ervaring hebt in de keuken;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en je bent flexibel;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Je wil graag leren en vind het leuk om aanwijzingen van de chef op te volgen;
•  Je bent beschikbaar om te werken tussen woensdag en zondag.  

In ieder geval 1x in de 2 weken, maar liever zien we je vaker shinen in de keuken;

Wat bieden wij? 
• Werken in een jong, hecht en internationaal team;
•  Een flexibel dienstverband; werken in zowel de avonden,  

weekenden als vakantieperiodes; 
• Onze ervaren chef-koks willen jou alle kneepjes van het vak leren. Een superkans!
• Ruimte voor het inbrengen van ideeën om onze keuken nog inspirerender te maken;
• Doorgroeimogelijkheden; 
• Marktconform salaris Horeca CAO; 
• Plezier en gezelligheid, een ambitieuze werkomgeving en legendarische sluitborrels.

Word jij enthousiast na het lezen van deze vacature? Ligt jouw hart bij de horeca en 
wil je meer leren in de keuken en over eten? Hard werken, maar met ambitieuze en 
inspirerende mensen om je heen? Kom dan eens bij ons op gesprek!

hulpkok


