
 

Zelfstandig Werkende Kok (horeca, cultuur & events) –Boxmeer 
 

• Aantal uren: 38 uur per week 

• Functiegebied: Voedselbereiding en bediening 

• Locatie: 5831 KC, 1 

 
De baan 
OnlosSmakelijk verbonden zijn met cultuur, historie en een passie voor lekker eten?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Wat een uitdaging! Naast de passie voor cultuur en verhuur zoeken we een zelfstandig werkend kok 
die leiding gaat geven aan een nieuw team, nieuw restaurant met alles er op en er aan.  
In hartje Boxmeer ligt het aloude en karaktervolle gebouw De Weijer. Met onder andere een 
restaurant, theater, kapel en vele verhuur en vergaderruimtes een plek waar altijd wat spannends 
gebeurd. 
 
Zoek je een ECHTE uitdaging? 
Heb je altijd al zelf een menukaart willen samenstellen? 
Je eigen arrangementen in elkaar willen zetten? 
Je eigen team om je heen bouwen? 
Uit het oog springende buffetten willen maken voor bruiloften, feesten en partijen? 
Het kan nu allemaal! 

 
Ons aanbod 
 

• De ruimte om je creativiteit en passie voor koken te uiten  

• Salaris conform CAO Horeca 

• Ambitieus groeiend bedrijf met grootse plannen 

• Afwisseling in werk en werktijden  

• De leukste baan van Boxmeer 

• Full time contract 

• Een afsluitende borrel en te gekke personeelsuitjes 

Wat we van jou verwachten 
 

• Je bent creatief, een out-of-the-box denker met goed timemanagement 

• Je bent onderscheidend 

• Je bent een rots in de branding en stressbestendig 

• Je bent geboren met exceptionele zintuigen 

• Je bent flexibel inzetbaar (avonden en weekenden) 

• Je hebt een afgeronde koksopleiding 

 
Werkwaarden (staat vast) 
TOF staat voor Team, Omdenken en Fun en zijn onze werkwaarden. Jouw houding, gedrag en 
communicatie hebben invloed op de beleving van de klant en samenwerking met collega’s. We willen 
op een TOFFE manier omgaan met onze gasten én collega’s! 
 
Direct solliciteren  
Zit jij nu jouw levensverhaal te lezen? Voeg dan nu daad bij het woord en solliciteer direct!  
 


