
 
 
 

Heb jij passie voor koken, hou je van creatieve uitdagingen en krijg je energie van veel afwisseling in je werk? Dan hebben wij dé
baan voor jou en verwelkomen wij je graag ons team! 

 
In de Orangerie zijn wij één met de seizoenen, zowel in het decor dat het uitzicht ons biedt, als in ons menu. We creëren ieder

seizoen opnieuw met passie een culinaire beleving voor onze gasten met de seizoen producten van onze lokale helden en
leveranciers.  

 
Het café en terras biedt plek voor de dagelijkse lunch- en brunchmomenten. Hier ontvangen wij veel passanten na een fiets-of

wandeltocht in het recreatiegebied ‘De Pol’. 
Ook plaatselijke bewoners strijken hier neer en verwelkomen wij graag als gast. 

 
Met enige regelmaat ontvangen wij ook grotere groepen gasten voor bruiloften en andere feestpartijen in onze beide locaties. 

 
Hou jij van deze afwisseling reageer dan!   

  
Als Zelfstandig Werkend Kok denk je mee met de chef over de samenstelling van de menukaarten. Je kunt zelfstandig voorraden

bestellen bij onze leveranciers en zorgt ervoor dat de werkplek opgeruimd en schoongehouden blijft. Bij de bereiding van de
gerechten draag je zorg voor een goede en hoge kwaliteit van het eindproduct. Je kunt goed multitasken en gaat ordelijk om met

de binnengekomen bestellingen, zodat deze worden uitgeserveerd volgens de binnenkomst van de bestelling.   
 

Functie-eisen: 
- goede kennis van voeding en bereidingstechnieken 

- 2 jaar ervaring in een soortgelijk bedrijf als Zelfstandig Werkend Kok 
- kennis van sociale hygiëne en HACCP en deze voorschriften kunnen naleven 

- stressbestendig 
- zelfstandig, maar ook goed kunnen samenwerken 

- uitstekende mondelinge vaardigheden in het Nederlands 
- sociaal ingesteld en communicatief vaardig 

 
Aantal uren per week 

- 38 uur per week 
- Fulltime dienstverband 

 
Wat kunnen wij jouw bieden? 

- een fijne werkplek in een hip en vernieuwende omgeving 
- je komt terecht in een jong en enthousiast team, waar naast hard werken ook veel gelachen wordt. 

- kerstdiner-en borrel met voltallig personeel, uitstapjes t.b.v. teambuilding 
- mogelijkheid tot het volgen van cursussen 

- een marktconform salaris volgens de Horeca cao, gebaseerd op jouw kennis, kunde en ervaring  
- een contract voor 12 maanden 

- een werkrooster, waarbij je in overleg afwisselend in de avond, weekend of overdag werkt. 
De werkdagen in de keuken van de Orangerie zijn van dinsdag t/m zaterdag. 

De werkdagen in de keuken van het café zijn van woensdag t/m zondag. 
 
 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Marjolein via info@orangeriedepol.nl 

 
  

Zelfstandig Werkend 
Kok 


