
 

Ontbijt / Lunch Kok Fulltime 

In één van de Hallen van de oude tramremise in Oud-West is Hotel De Hallen gevestigd met Restaurant 

Remise47. Remise47 heeft naast een restaurant met een bistro style menu, een (cocktail)bar, een grote 

lounge en een mooi terras! Voor deze te gekke werkplek, zijn wij op zoek naar versterking – en wel in 

de vorm van een  Ontbijt / Lunch kok. 

Wat is er nu fijner dan op vakantie wakker te worden en helemaal uitgerust je neus achterna lopen, 

recht op het ontbijt af. Een ontbijt dat geheel verzorgd klaar staat met voor ieder wat wils. Waar je even 

niet hoeft na te denken en gewoon rustig je koffie kunt drinken met daarnaast een wijde keuze aan 

ontbijtproducten, hapjes en verse sappen. Als ontbijt kok ben jij onvervangbaar in dit proces.  

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. Jij zorgt er voor dat alles er al ligt voordat onze gasten zelfs nog 

maar kunnen bedenken dat ze iets missen. Als vanzelfsprekend ben je op de hoogte van de 

voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne. Je bent zorgvuldig en werkt volgens de regels. 

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. Onze gasten zijn voor jou het belangrijkst en jij zorgt ervoor dat zij in de watten worden 

gelegd met jouw heerlijke gerechten. Jij kunt goed zelfstandig aan de slag, maar bent ook een echte 

teamplayer. De werktijden zijn flexibel, ook op zon- en feestdagen, maar dit is voor jou geen probleem. 

 

Onze nieuwe collega is servicegericht, stressbestendig, positief en gemotiveerd. Je vindt het leuk en 

uitdagend om in een klein team te werken en om Restaurant Remise47 op de kaart te zetten. Juist 

omdat we met een klein en hecht team werken krijg je meteen veel verantwoordelijkheden toegekend. 

Voel jij je thuis in deze beschrijving, ben je in het bezit van de juiste werkervaring en beheers je de 

Nederlandse en Engelse taal?  

 

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Valerie Westen via Valerie@VondelHotels.com. 
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