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ONTBIJT / LUNCH KOK | FULLTIME 
Is vroeg opstaan voor jou een makkie? Ben jij bekend met het bereiden van 

ontbijtgerechten? Ben jij zelfstandig? Sta jij het liefst de hele dag in de keuken en 

heb je passie voor koken? Dan ben jij de Ontbijt / Lunch Kok die wij zoeken bij 

Hotel van de Vijsel. 

 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? Jij maakt het verschil voor onze gasten, omdat het 

ontbijt er onder jouw verantwoordelijkheid altijd tip top uitziet. Naast het ontbijt 

verzorg je het personeelseten en de lunch voor een eventuele meeting. Daarnaast 

ben jij verantwoordelijk voor het bijvullen van de minibar in de hotelkamers. 

Samen met de F&B Medewerker regel jij het buffet in het restaurant. Indien de 

F&B Medewerker niet aanwezig is in het restaurant is, ben jij de aangewezen 

persoon om het restaurant waar te nemen. 

 

Vanwege de kleinschaligheid is er ruimte voor écht gastencontact en dat is 

precies wat jij  zoekt in jouw nieuwe uitdaging! Jij geniet van de keuken alsmede 

het gastheer/gastvrouwschap en vindt het belangrijk dat het onze gasten aan 

niets ontbreekt. Jij kunt snel schakelen, weet waar de prioriteiten liggen en vraagt 

hulp indien nodig. 

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

Onze nieuwe collega is enthousiast, flexibel en creatief. Je gaat proactief te werk 

en vindt het leuk om betrokken te zijn bij de menu samenstelling. Je hebt ervaring 

in de keuken of F&B en spreekt de Nederlandse en Engelse taal. Verder wordt er 

van je verwacht dat je zelfstandig te werk gaat met een gevoel voor gastvrijheid 

en collegialiteit. 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU?  
Naast een te gekke werkplek en een marktconform salaris, bieden wij  

 Messen slijpen op kosten van Vondel Hotels 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels 

 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling 

 Collectieve bedrijfsfitness 

 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werk woont 

 Interne doorgroeimogelijkheden 

 Interne en externe trainingsmogelijkheden 

 Sportevenementen 

 



 

 

 

 

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst 

 Een professioneel uniform 

 

Daarnaast vieren wij 

 Jouw verjaardag! 

 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar 

 Elk jaar een employee award per hotel 

 Nieuwe hotel openingen   

 

MEER INFORMATIE OVER JOUW WERKPLEK 
Hotel van de Vijsel is gelegen aan de Overtoom en daar was voorheen sinds de 

19e eeuw Houthandel van de Vijsel gevestigd. Het monumentale pand is 

omgetoverd tot een hotel met 82 luxe kamers. De houten elementen zijn terug 

te vinden afgewisseld met een industriële touch.   

 

MAKE IT HAPPEN 
Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team? Dan is werken bij  

Hotel van de Vijsel iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel!  

Stuur je CV en motivatiebrief jobs@vondelhotels.com   
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