
 
      Zelfstandig werkend kok voor eetcafé en friethuis 
      gemiddeld 38 uur per week te Vrouwenpolder 

Je hebt als kok een grote liefde voor koken en geniet van ambachtelijke en verrassende 
gerechten, welke je weet te creëren voor het eetcafé en het friethuis. Wij zoeken een 
bourgondische held die ook verstand heeft van friet! Dit is je kans om onderdeel te worden van 
een karakteristiek eetcafé dat in februari 2020 is heropend. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging 
of volgende stap in je carrière? Dit is je kans! 

Ons eetcafé De Lamme Goedzak heeft een kleine keuken, dat gekoppeld staat aan Friethuis 
Vrouwenpolder. Als zelfstandig werkend kok ben je allround en ondersteun je waar nodig in het 
friethuis! Je denkt mee met het opstellen en aanpassen van menukaarten en creëert heerlijke 
gerechten met een constante kwaliteit voor lokale bezoekers en toeristen. 

Kansen voor jou: 

• Je krijgt veel verantwoordelijkheid binnen een klein team. 
• Je krijgt veel ruimte om je te ontwikkelen en mee te denken over diverse concepten. 
• Je helpt bij de dagelijkse organisatie en voorbereidingen in de keuken en het friethuis 
• Er is flexibiliteit vanuit twee kanten. We houden rekening met verlof/privé aanvragen, 

uiteraard in overleg. Jij met flexibele werkuren en dagen.  

Dit ben jij: 

• Grote liefde voor de keuken 
• Energiek, vlot en gastvrij 
• Hands on mentaliteit 
• Leergierig en stressbestendig 
• Kennis van HACCP en minimaal een afgeronde MBO 2 opleiding 
• Minimaal 2 jaar werkervaring als zelfstandig werkend kok 

Wat bieden wij? 

We bieden je een informele werksfeer en korte lijnen voor een goede communicatie. Daarnaast 
kom je te werken in een bedrijf dat vol in beweging is. Wij bieden een jaarcontract op parttime of 
fulltime basis, met uitzicht op een vast dienstverband. 

Ben jij een enthousiaste zelfstandig werkend kok die toe is aan een nieuwe stap en kun jij je 
vinden in bovenstaande?  

Stuur ons jouw CV en motivatie t.a.v. Suzanne van der Sluijs en verras ons! 

Soort dienstverband: zowel Parttime (18-32 uur) als Fulltime (38 uur) 

 


