
 

 

Parttime Ontbijt / Lunch Kok 

Ben jij een vroege vogel? Wellicht is werken in Restaurant JOOST als ontbijt kok dan iets voor 

jou! Restaurant JOOST is gevestigd in Hotel Vondel. 

Voor het ontbijt en de lunch van Hotel Vondel zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste 

en zelfstandige ontbijt / lunch kok. Jij maakt het verschil voor onze gasten, omdat het ontbijt 

er onder jouw verantwoordelijkheid altijd tip top uitziet. Het ontbreekt onze gasten aan niets, 

want jij kunt snel schakelen, weet waar de prioriteiten liggen en vraagt om hulp indien nodig. 

Na het ontbijt ga je aan de slag met de mise en place voor de volgende dag en verzorg je de 

lunch voor onze gasten. Je bent creatief, zorgvuldig en werkt volgens de HACCP regels. 

 

Onze nieuwe Ontbijt / lunch kok is zowel collegiaal als flexibel en heeft een tomeloze inzet. 

Herken jij jezelf in het gestelde functieprofiel en ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Ben jij in 

het bezit van een erkend koksdiploma niveau 2 en spreek jij naast de Nederlandse taal ook 

Engels? Solliciteer dan bij Suzanne Bubenik via Suzanne@HotelVondel.com. 

Hotel Vondel is één van de mooiste boutique hotels in Amsterdam. De omgeving is 

betoverend, nabij het Vondelpark, het Museumplein en de PC Hooftstraat. De setting 

imponerend: zeven karakteristieke 18e-eeuwse herenhuizen maken waar wat ze beloven. Je 

proeft  de pure sfeer van typisch Nederlands, gegoten in stijlvol interior design en beklonken in 

de verrassende collectie hedendaagse kunst. Het hotel beschikt over 86 comfortabele en 

modern ingerichte kamers,  een meeting room, restaurant met bar en een  binnentuin. 

Toegewijd personeel biedt service zoals het hoort. Hotel Vondel prikkelt werkelijk alle zintuigen. 

Business en leisure gasten vinden in Hotel Vondel hun tweede thuis, telkens weer. 

Van een eenpersoonskamer, een junior of loft suite tot een appartement. Hotel Vondel 

onderscheidt zich door de diversiteit aan kamertypes. Er is veel aandacht besteed aan de 

indeling en het interieur, kunst & design spelen hierbij een belangrijke rol. Ook restaurant JOOST 

is  een sfeervolle ontmoetingsplek. Het restaurant voert een frisse, Hollandse seizoensgebonden 

keuken met de nadruk op eenvoud.  In de lente en zomer kan ook in de prachtige binnentuin 

genoten worden van een heerlijke lunch, diner of borrel. 

Meer informatie: hotelvondel.com 
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