
 

Chef de Parti  

Restaurant JOOST is gevestigd in Hotel Vondel. Het restaurant is begin januari geheel gerenoveerd en 

daarom zijn wij op zoek naar versterking! En wel in de vorm van een enthousiaste en creatieve Chef de 

Parti (m/v), die samen met het team de culinaire wensen van onze gasten wil verzorgen. 

Binnen deze uitdagende functie ben je continue bezig met het leveren van een culinair hoogwaardig 

product dat past bij het unieke concept en de behoefte van onze gasten. Samen met het team verzorg 

je het ontbijt, de lunch en het diner voor Restaurant JOOST, de bar/lounge en de banqueting. Als Chef 

de Parti rapporteer je direct aan de Restaurant Manager. Je bent eindverantwoordelijk tijdens de dienst 

en helpt mee met het aansturen van de zelfstandig werkende koks. Daarnaast bewaak je zowel het 

bereidingsproces als de kwaliteit van de gerechten. Je bent op de hoogte van de voorschriften op het 

gebied van veiligheid en hygiëne en zorgt ervoor dat het team deze voorschriften opvolgt. Jij bent een 

vak fanaat en vindt het leuk om jouw collega’s te inspireren met jouw creativiteit en ideeën. Sinds 

december 2014 heeft het restaurant een nieuwe kaart met een Nederlands karakter. Meedenken over 

de ontwikkeling van nieuwe gerechten en/of de menu’s is echt iets voor jou! Daarnaast is jouw focus 

altijd op de gasten en zorg jij er voor dat zij in de watten worden gelegd met jouw heerlijke gerechten. 

We zijn op zoek naar een echte teamplayer die het leuk en uitdagend vindt om in een klein team te 

werken. Jij bruist van de energie, bent flexibel (voornamelijk in de avonden) en allround inzetbaar. Je 

bent professioneel, betrokken, hebt oog voor detail en werkt volgens de HACCP regels. Verder beheers 

je de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Voor deze functie is een afgeronde vakopleiding (minimaal niveau 3) en minimaal 1 jaar werkervaring 

als Chef de Parti in de keuken van een middelgroot restaurant of hotel vereist. 

Zie jij een uitdaging in de hierboven beschreven functie en herken jij jezelf in het geschetste profiel? 

Heb jij een passie voor het vak en wil jij daarnaast werken in een leuk team? Stuur dan snel je CV en 

motivatiebrief naar Daan Huberts (daan@vondelhotels.com).  
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