ZELFSTANDIG
WERKEND KOK
PER DIRECT GEZOCHT!
Als aanvulling op ons keukenteam zijn wij op zoek naar een zelfstandig werkend kok.
Restaurant Anders is een begrip in de regio. Mensen komen bij ons voor de kwaliteit van het eten, de afwisselende menukaart en de gezellige sfeer. Een juiste afstemming van prijs en kwaliteit maakt het concept compleet.

OVER DE FUNCTIE
Je komt te werken in een ervaren
team, waarvan de meeste collega’s
inmiddels tussen de 5 en 10 jaar
werkzaam zijn. Restaurant Anders is
5 dagen per week geopend, waarvan 4 dagen voor lunch en diner
(tapas en a la carte). Op zondag zijn
we vanaf 17.00 geopend. Onze keuken is onlangs volledig verbouwd
en daardoor van alle luxe voorzien.
Ben je creatief en zelfstandig, maar
kan je ook in teamverband werken?
Dan zoeken wij jou!

WAT BIEDEN WE JOU?
• Een contract op basis van 24 tot
38 uur (naar jouw wensen)
• Tijdens een normale werkweek
ben je altijd 3 dagen vrij (dagen
in overleg)
• Een prima salaris conform
KHN-model afhankelijk van werkervaring
• Pensioenopbouw
• Hoge fooi
• Gezellige en informele werksfeer
• Leuke personeelsuitjes

WAT VRAGEN WE VAN JOU?
• Een gedegen koksopleiding
• Relevante werkervaring (1-2 jaar
gewenst)
• Je bent op de hoogte van de gestelde HACCP-normen die gelden
in een professionele werkomgeving
• Bijdrage leveren aan de kwaliteit
en optimalisatie van de keuken
• Tijdige en kwalitatief goede voorbereiding van het menu
• Horeca-tijden zijn je bekend
• Je bent sociaal, creatief en een
teamspeler

Restaurant Anders ligt op 1 minuut lopen van het station en is makkelijk te
bereiken met eigen vervoer. Daarnaast is Bodegraven als handelsstad zeer
centraal gelegen in het Groene Hart.
Interesse, maar je CV is niet up-to-date? Geen probleem. Stuur je mail
naar info@restaurantanders.nl t.a.v. P.J. Geerlof of geef even een belletje
naar 0172-611380 en we gaan met elkaar in gesprek.
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