
	

 
 
 
 
 
 
VACATURE zelfstandig werkend kok: 
 
Wat houdt de functie in? 
 
Als zelfstandig werkend kok bij restaurant Pont ondersteun je de chef, maar ben je ook in 
staat de keuken zelfstandig draaiende te houden. Je bent medeverantwoordelijk voor 
een goed verloop van de dagelijkse werkzaamheden in de keuken. 
Je denkt mee over menu’s, werkwijzen, en vernieuwingen.  
Je bent creatief, gepassioneerd, leergierig en vernieuwend. 
 
Wat ga je zoal doen? 
 

- Verrichten van voorbereidende werkzaamheden (MEP) 
- Je ziet toe op de kwaliteit van de producten waarmee je werkt 
- Je bent mede verantwoordelijk voor de ontvangst, controle en opslag van de 

levering van ingrediënten 
- Je bereid gerechten en zorgt dat deze perfect doorgegeven worden. 
- Je werkt hygiënisch volgens HACCP en sociaal hygiënische normen 
- Je stuurt ambulant personeel aan en ziet toe op hun werkzaamheden 
- Je denkt mee over nieuwe menu’s  
- Ten einde van je diens zorg je dat de keuken weer spik en span achtergelaten 

wordt 
 
Wie zoeken wij? 
 
We zoeken een enthousiaste kok als rechterhand van de chef. 
Iemand die een koksdiploma op zak heeft zou heel welkom zijn, maar dit is geen 
vereiste. 
 
Heb jij ervaring in (soortgelijke) keukens en kun je hierin zelfstandig werken, 
samenwerken in een jong team, kun je een goede bijdrage leveren aan onze kwaliteit? 
Beschik je over de basiskennis en technieken die bij deze functie horen? 
Ben je gepassioneerd, enthousiast, en vooral, kun je koken? Dan ben jij wellicht de 
persoon die wij graag verwelkomen in ons team. 
 
De aard van het dienstverband en arbeidstijden kunnen in overleg overeengekomen 
worden. Dit kan zowel fulltime, parttime, of alle mogelijkheden daar tussen zijn. 
 
 
Klinkt dit als iets waarvan je meer wil weten?  
 
Stuur een mail met daarin je C.V. en motivatie naar info@restaurantpont.nl 
We hopen je snel een uit te nodigen voor een kennismaking 


