
Beschrijving
Als zelfstandig meewerkend kok piek je op de juiste momenten om mee te bouwen aan de groei van Pater Pannenkoek en 
restaurant Patershof. Behalve dat je de gerechten bereidt, stuur je het team aan, verzorg je zelfstandig en samen met je 
collega’s de mise en place, en zorg je ervoor dat de keuken verzorgd wordt achtergelaten.

Heb je nog niet zo veel ervaring? Geen probleem! Wij bieden ruime opleidings- en trainingsmogelijkheden. Dus ook als je 
wat minder ervaring hebt, ben je van harte uitgenodigd om te reageren.

Jij
• hebt ambitie
• hebt geen moeite met flexibele diensten 
• voelt je thuis in een hecht team
• hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• bent stress bestendig
• bent een harde werker en stroopt graag de mouwen op

Wij bieden
• een goed salaris
• leuke en professionele collega’s 
• een informele ondernemende sfeer
• doorgroeimogelijkheden
• veel ruimte voor eigen initiatief
• een bijzondere werkomgeving op een unieke locatie
• de mogelijkheid tot gratis kost en inwoning op het park (Beringerzand campus)

Meer weten?
Ben je door het lezen van de bovenstaande vacature enthousiast geworden? 
Neem dan contact op met Eric Kleynen (Horeca Coördinator) via 06 282 603 68.

Sinds 1 jaar is pannenkoekenhuis Pater Pannenkoek (www.paterpannenkoek.nl) en 
restaurant Patershof (www.patershof.nl) geopend. Beide restaurants zijn gelegen 
bij Recreatiepark Beringerzand. Door de groei die we de afgelopen periode hebben 
doorgemaakt zoeken wij uitbreiding van ons team. Wij zijn per direct op zoek naar 
een zelfstandig meewerkend kok, die mee wil bouwen aan de toekomst en die de wil 
heeft om de handen uit de mouwen te steken. Lijkt het jou leuk om in de keuken te 
werken op een unieke horecalocatie? Kun je goed samenwerken in een enthousiast 
team en heb je geen moeite met flexibele diensten? Dan ben je bij ons op je plaats. 

Zelfstandig fulltime
meewerkend kok


