
 

ZELFSTANDIG WERKEND KOK 
 

Je bent er vast al over gehoord of je bent er wellicht al geweest – De Hallen in Oud-West. De voormalige 

tramremise is in 2014 geheel omgetoverd tot een ware F&B walhalla en de nieuwste HOTSPOT van 

Amsterdam! In één van deze hallen is Hotel De Hallen gevestigd met Restaurant Remise47. Remise47 

heeft naast een restaurant met 55 couverts een (cocktail)bar, een grote lounge en een mooi terras, waar 

heel de dag de zon op staat! We hebben het niet afgemeten, maar dit zou zo maar eens één van de 

grootste terrassen van Amsterdam kunnen zijn. Het is een plek waar locals en toeristen samen komen, 

samen eten en socializen. Voor deze te gekke werkplek, zijn wij op zoek naar versterking – en wel in de 

vorm van een Zelfstandig Werkend Kok. 

In de keuken van Remise47 werk je samen met een gemotiveerd en enthousiast team. Door het relatief 

kleine team is er veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Met jouw passie voor koken en 

gastvrijheid pas jij hier perfect tussen. Onze gasten zijn voor jou het belangrijkst en jij zorgt ervoor dat 

zij in de watten worden gelegd met jouw heerlijke gerechten. Het ontbreekt hen aan niets, want jij kunt 

snel schakelen, weet waar de prioriteiten liggen en vraagt om hulp indien nodig. Jij bent allround 

inzetbaar (ontbijt, lunch, diner) en kunt goed zelfstandig aan de slag, maar bent ook een echte 

teamplayer. De werktijden zijn flexibel en in wisseldiensten, 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. Verder 

ben je in het bezit van de juiste werkervaring en beheers je de Nederlandse en Engelse taal.  

Hotel de Hallen is de nieuwe trots van Vondel Hotels, een unieke collectie van boutique hotels in 

Amsterdam. Het is er fijn werken. Je werkt voor een jonge, dynamische en groeiende organisatie. Heb 

je interesse en wil je solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Gijs van der Hoofd via 

gijs@hoteldehallen.com.  
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