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Leerling kok (niveau 2 of 3) 
  
Onze gasten ontzorgen en laten genieten van een unieke ervaring met gerechten van een kwalitatief 
hoogwaardig niveau, dat is jouw passie! Samen met de zelfstandig werkend kok en sous-chefkok gerechten 
bereiden, waarbij je in de hectiek van de dag helder en rustig blijft. De gasten kunnen op jou rekenen. En je 
collega’s ook. 
 
Dit is de leerling kok die wij zoeken!  
 

Jouw werkdag 
Als leerling kok geef je ondersteuning aan de sous-chefkok en zelfstandig werkend kok en help je met alle 
voorkomende werkzaamheden, onder andere de mise en place en het bereiden en uitgeven van kwalitatieve en 
smaakvolle culinaire gerechten. Je bent werkzaam in onze open keuken.  
Werkdagen zijn dinsdag tot en met zondag, werktijden tussen 10.00 uur en 22.00 uur. 
 
Jouw kwaliteiten 
Dit vinden wij de belangrijkste kwaliteiten van onze nieuwe collega: 

- Je bent loyaal. 
- Je weet van aanpakken. 
- Je vindt het leuk om in een team te werken en bent goed in staat om zelfstandig te werken, je toont 

graag initiatief. 
- Je werkt nauwkeurig en bent kwaliteitsgericht. 

 

Jouw team 

Kenmerkend aan het team is het enthousiasme en de betrokkenheid bij de gast en bij elkaar! Samen zetten we 
alles op alles om onze gasten het beste te bieden. 

 

Wat wij vragen 
Bij voorkeur heb je werkervaring in een restaurantkeuken.   

 
Wat bieden wij 

- Een leerplaats voor leerjaar 2018-2019.   
- Ingangsdatum is 1 september 2018. 
- Salaris volgens de horeca cao.     
- Standplaats Baarn. 

 
Ja, ik wil deze leerplaats 
Als jij jezelf in deze functie ziet werken, hoor ik graag waarom juist jij de geschikte kandidaat bent.  
Stuur jouw motivatie met CV naar personeelszaken@vineyardcatering.nl 
Vragen? Neem contact op met Marike Dölle op nummer 030 – 303 55 76   

 

mailto:info@grandcafegroeneveld.com
mailto:personeelszaken@vineyardcatering.nl

