
Ook is er een ruimte voor bedrijfsfeesten, verjaardagen en
bruiloften tot 250 personen. Wij werken met dagverse producten
van diverse lokale bedrijven. Regelmatig wisselende menu
kaarten en seizoens gebonden producten.

Als medewerker in de keuken kunt u verschillende diensten
draaien vanaf 11:00 uur tot 22:00 uur.

Je levert als keuken medewerker een belangrijke bijdrage aan. Je
zorgt samen met je collega's van het bereidingsteam elke dag
ervoor dat er lekker en op tijd gekookt kan worden. Met jouw
efficiënte en nauwkeurige manier van werken help je bij het
voorbereiden en afmaken van gerechten en het maken van
salades en desserts.
Daarnaast heb jij veel contact met de medewerkers van de
bediening. Wij zoeken dus een echte teamplayer.

Onze sfeervolle Brasserie met terrassen heeft een gezellige
ambiance en is daardoor de ideale plek om uw golf-, fiets-, wandel-
of vakantiedag lekker te genieten van een hapje en drankje.
Hotelgasten, wandelaars en vakantievierders, passanten en golfers
ontmoeten elkaar hier voor een lekker, drankje, een goed glas wijn,
heerlijke lunchgerechten en diners op verschillende niveaus.  

HULPKOK



Jij herkent meteen de
producten en weet hiermee

aan de slag te gaan

PRODUCT KENNIS

Een prachtige en
uitzonderlijke locatie 

 EEN AFWISSELENDE
BAAN 

Voor elke medewerker!

GRATIS GOLFEN

Deze kennis draag jij mee in
jouw dagelijks werk

H.A.C.C.P. REGELS  

Conform CAO Horeca van de KHN,
gerelateerd aan je werkervaring

GOEDE
ARBEIDSVOORWAARDEN

Je hebt een hands-on
mentaliteit en je kunt in

drukke tijden je hoofd koel
houden 

Je hebt een actieve houding 
 

FLEXIBEL

Vind jouw eigen weg en maak
het je eigen

VRIJHEID

WIJ BIEDEN:WIJ ZOEKEN:

Een mega gezellig en
dynamisch team

TEAMWORK

Wij zijn op zoek naar een kok/ keukenhulp die bereid is om 20-38 uur per week
actief aan de slag te gaan naast de Chef-kok en de rest van onze keuken brigade. 

 

Je hebt een actieve houding
en werkt goed samen in een

team

TEAMPLAYER


