
 

 

 

 

 

Zelfstandig Werkend Kok (FT) 

Voor ons restaurant ‘Eethuis voor Allen’ zijn wij op zoek naar een zelfstandig werkend 

kok. ‘Eethuis voor Allen’ kenmerkt zich door een nostalgische sfeer, gastheerschap, 

vakmanschap en met streekproducten bereide gerechten. De naam ‘Eethuis voor Allen’ 

spreekt voor zich. Het is een restaurant waar (hotel) gasten terecht kunnen voor ontbijt, 

lunch of diner met een goede prijs-/ kwaliteitverhouding.  

Taken en verantwoordelijkheden 

Wij verwachten van jou dat je goed kunt samenwerken, je hoofd koel houdt bij topdrukte en 

een echte teamplayer bent. Je bent gezamenlijk met het keukenteam verantwoordelijk voor de 

kwaliteit en creativiteit van de gerechten die wij onze gasten serveren. Je maakt gebruik van 

verse ingrediënten en je bent in staat om mooie smaak- en presentatiecombinaties te maken. 

De werkzaamheden zijn divers; van voorbereidende werkzaamheden tot het bereiden van 

zowel warme- als koude gerechten. Je geniet ervan dat het onze gasten op culinair gebied aan 

niets ontbreekt en dat onze gasten een plezierige avond beleven. En er is ruimte voor eigen 

input en inventiviteit voor de ontwikkeling van nieuwe gerechten.  

 

Heb jij? 

- Een passie voor koken en aantoonbare ervaring in de keuken 

- Kennis van kooktechnieken 

- Ervaring met HACCP 

- Een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een leergierige instelling  

- Geen bezwaar hebben tegen flexibele werktijden, ook op feestdagen en weekenden 

 

 

Wat wij jou bieden 

Wij bieden jou een leuke baan in een prachtig restaurant met diverse werkzaamheden. Tevens 

maak je deel uit van een ervaren team van bedieningsmedewerkers. Salariëring is conform het 

Arbeidsvoorwaardenreglement van de KHN, gerelateerd aan je werkervaring plus achtergrond.  

 

Solliciteren 

Ben jij die enthousiaste kok die wij zoeken? Stuur dan je CV (inclusief pasfoto) en 

motivatiebrief naar pz@martinihotelgroup.nl t.a.v. mevrouw P. Boon o.v.v. zelfstandig 

werkend kok – Eethuis voor Allen. Voor meer informatie kunt u telefonisch (050-5886556) 

of per mail contact opnemen. 

 

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