
 

Zelfstandig Werkend Kok 

Voor Hotel JLno76 zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde Zelfstandig Werkend 

Kok. In deze positie ben je verantwoordelijk voor het ontbijt, de lunch en het diner in Restaurant 

JAN. Je zal voornamelijk werkzaam zijn tijdens het ontbijt en de lunch en zorgt voor een goede 

(voor)bereiding en mise en place voor het diner. 

Jij maakt het verschil voor onze gasten omdat het ontbijt en de lunch er onder jouw 

verantwoordelijkheid altijd tip top uitzien. Vanwege de kleinschaligheid is er ruimte voor écht 

gastencontact en dat is precies wat jij zoekt in je nieuwe uitdaging. Jij geniet van het 

gastheer/gastvrouw schap 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. 

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

en verzorg je de lunch voor onze gasten. Als Zelfstandig Werkend Kok wordt je nauw betrokken bij 

de menu samenstelling en ben je zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de voorraad, de 

inkoop en het berekenen van de food cost. Je helpt mee nieuwe menu’s te ontwikkelen en stelt 

menukaarten samen voor zowel de lunch als het diner. Het is dus belangrijk dat je het leuk vindt 

om mee te denken en ideeën aan te dragen. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je zelfstandig 

en zorgvuldig te werk gaat met een gevoel voor gastvrijheid en collegialiteit. 

Wij zijn per direct op zoek naar een gedreven, flexibele en enthousiaste collega, met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel en passie voor het vak. Deze vakfanaat is op de hoogte van de 

nieuwste trends en ontwikkelingen en past nieuwe ideeën graag toe in zijn werk. Het betreft een 

fulltime positie en de werktijden zijn voornamelijk van 6:00 tot 14:00 uur. Jij bent als vroege vogel 

de beste in jouw vak en je hebt altijd een glimlach op je gezicht. Werken in de weekenden en op 

feestdagen is voor jou geen probleem. Vanzelfsprekend ben je op de hoogte van de voorschriften 

op het gebied van veiligheid en hygiëne, heb je relevante werkervaring en spreek je de Nederlandse 

en Engelse taal.  

Herken jij jezelf in boven gesteld profiel? En ben jij toe aan een nieuwe uitdaging in een leuk team? 

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Dave Blokpoel via Dave@HotelJLno76.com.    
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