
 

 
 
Ontbijtkok - Parttime 
Voor Hotel Pontsteiger zoeken wij  een enthousiaste collega met een passie voor lekker eten! Je gaat 

werken in een nieuw hotel met een groot F&B. Jij wordt onderdeel van een gloednieuw keuken team 

en zult gezamenlijk Hotel Pontsteiger tot een groot succes gaan maken! 

Ben jij een vroege vogel? Een écht ochtendmens? Dan zoeken wij jou! Als ontbijtkok houdt je je 

voornamelijk bezig met het voorbereiden en klaarzetten van het ontbijtbuffet. Daarnaast bereidt je de 

a la carte bestellingen zoals eieren en let je er tussendoor op dat het buffet bijgevuld wordt en er strak 

bij staat én er voldoende keus is voor onze gasten. Het ontbijt is immers de belangrijkste maaltijd van 

de dag! Na het ontbijt ga je aan de slag met de mise en place voor de volgende dag en zullen de eerst 

bonnen met lunchbestellingen doorkomen, welke jij ook verzorgd. Uiteraard ligt jouw focus altijd bij de 

gasten en zorg jij dat zij in de watten worden gelegd. 

Wie zoeken wij?  
Onze nieuwe collega is servicegericht, stressbestendig, positief en gemotiveerd. Jij kunt goed 

zelfstandig aan de slag, maar bent ook een echte teamplayer. Je kunt goed prioriteiten stellen en ziet 

het als een geweldige uitdaging dat het ontbijt volledig onder jouw verantwoordelijkheid valt. Je hebt 

relevante keukenervaring en bent als vanzelfsprekend op de hoogte van de voorschriften op het gebied 

van veiligheid en hygiëne. Je bent zorgvuldig en werkt volgens de regels.  

. 

Wat bieden wij jou? 
Naast een te gekke werkplek en een marktconform salaris, bieden wij 

 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 

 

Daarnaast vieren wij 

 Jouw verjaardag! 

 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar 

 Nieuwjaar met een spetterend cadeau 

 Elk jaar een employee award per hotel 

 Nieuwe hotel openingen 

 

 



 

Meer informatie over jouw werkplek  

Het 90 meter hoge gebouw ‘Pontsteiger’ is het nieuwe ijkpunt aan de oevers van het IJ en heeft een 

stoere en robuuste uitstraling. De entree tot Pontsteiger is een royale pier van 30 meter breed, die 

begint bij de Tasmankade. Hotel Pontsteiger en Café ́ Pontsteiger zullen zich vestigen in een klein 

gedeelte van ‘Pontsteiger’ op de benedenverdieping. Het boutique hotel telt 25 kamers. 

Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Wil jij werken voor een groeiende collectie van 

unieke hotels?  Dan is werken bij Hotel Pontsteiger iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer 

snel! Stuur je motivatie en CV naar jobs@vondelhotels.com! 

 

 

 

 
 


