
 

 

Zelfstandig werkend kok 
Restaurant JOOST voert een frisse, Hollandse seizoensgebonden keuken met pure, dagverse 

producten uit de regio. Op de menukaart staan frisse, Hollandse seizoensgebonden gerechten met de 

nadruk op eenvoud. Pure, dagverse producten uit de regio voeren de boventoon. Heerlijke 

toegankelijke wijnen van Nederlandse wijnboeren maken de ‘Hollandse’ beleving helemaal compleet.  

Bekijk hier het menu!  

Wie zoeken wij? 
Voor dit unieke restaurant zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde Zelfstandig Werkend 

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

houdt jij je bezig met: 

 Het bereiden en uitgeven van ontbijt, lunch en diner 

 Het plannen en regelen van de uitvoering van de werkzaamheden 

 Het bewaken van het bereidingsproces en de kwaliteit van de gerechten 

 De veiligheid en hygiëne 

 Het menu: je wordt door de Chef betrokken bij de samenstelling van het menu 

 Het bewaken van de vooraard, inkoop en het berekenen van de food costs 

 Meedenken en ideeën aandragen voor het vergroten van de F&B omzet 

Wij zijn op zoek naar een echte team-player met passie voor het vak. Er wordt van je verwacht dat je 

zelfstandig aan de slag gaat met een gevoel voor gastvrijheid en collegialiteit. Verder ben je flexibel, 

allround inzetbaar en heb je ervaring met het zelfstandig draaien van een service. 

Wat bieden wij jou? 

Werken in de buurt van het Vondelpark in een hecht team, veel flexibiliteit en een marktconform 

salaris! Daarnaast bieden we veel extra benefits aan, zoals onder andere: een reiskostenvergoeding 

(10km>), collectieve zorgverzekering, korting in alle hotels en restaurants, te gekke 

personeelsfeesten, sportevenementen en interne doorgroeimogelijkheden. Ben je laaiend 

enthousiast geworden? Stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar Suzanne Bubenik (Hotel Manager) 

via jobs@vondelhotels.com. Vermeld hierbij in het onderwerp van je mail ”Zelfstandig werkend kok 

JOOST”. 

https://www.restaurantjoost.com/nl/eten-drinken
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