
bedieningsmedewerker | full & part time - beide restaurants

Vacatures | full & part time 

zelfstandig werkend kok | full time - woodz

pannenkoekenbakker | full time - pannenkoeken restaurant

keukenhulp | full & part time - beide restaurants

Wij zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste medewerkers met een 
volwassen, verzorgd en voorkomende uitstraling. Daarnaast is de Ne-
derlandse taal, een sociale en collegiale instelling van groot belang. De 
motivatie en uitstraling om gasten te verwennen en te ontvangen “als 
waren ze thuis te gast” moet duidelijk aanwezig zijn. Horeca-ervaring is 
een voordeel, maar zeker geen verplichting. Bij fulltime prefereren wij 
ervaring.   

Wij zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste koks met een volwas-
sen, verzorgd en voorkomende uitstraling. Daarnaast is de Nederlandse 
taal, een sociale en collegiale instelling van groot belang. De motivatie 
en uitstraling om gasten te verwennen “als waren ze thuis te gast” moet 
duidelijk aanwezig zijn.
Onze restaurants hebben een open keuken, dus gastgericht werken is 
hier minstens zo belangrijk. Tevens is keukenervaring voor deze functie 
een must. Een gedegen opleiding en ervaring zorgt ervoor dat je direct 
aan de slag kunt in het team.

Wij zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste pannenkoekenbakkers 
met een volwassen, verzorgd en voorkomende uitstraling. Daarnaast is 
de Nederlandse taal, een sociale en collegiale instelling van groot belang. 
De motivatie en uitstraling om gasten te verwennen “als waren ze thuis 
te gast” moet duidelijk aanwezig zijn. Onze restaurants hebben een open 
keuken, dus gastgericht werken is hier minstens zo belangrijk.
Voor deze functie vragen wij een pannenkoekenbakker die al de nodige 
ervaring heeft opgedaan en toe is aan een nieuwe uitdaging.   
                                         
PS. Geen ervaring en toch de uitdaging aangaan? Dan leiden wij je op! 

Wij zoeken enthousiaste keukenmedewerkers, die affiniteit hebben met 
lekker eten en met de bereiding daarvan. Deze medewerkers produce-
ren onder leiding van onze ervaren koks de lekkerste gerechten in onze 
keuken. 


