
Leuk dat je deze vacature bekijkt! Ps. Lees tot het einde       

Wat zoeken wij 

Wij zijn niet opzoek naar horecatijgers, want het is ons niet echt duidelijk wat dat is. Maar we zijn wel opzoek naar 
collega’s die het leuk vinden om in de keuken te werken: 

▪ Heb jij liefde voor koken? Hoeft niet perse als je maar van eten houdt 

▪ Ben je flexibel? Hoeft ook niet, een standaard werkweek kan worden geregeld 

▪ Zit je vol ambitie? Hoeft niet, bepaal zelf hoe ver je wilt doorgroeien  

▪ Ben je een echt mensen mens? Hoeft niet, praten tegen de pannen en het eten is hier compleet normaal 

▪ Heb je weinig werk ervaring? Maakt niet uit, we hebben genoeg trainingen 

▪ Ben jij pietje precies? Hoeft niet als de gerechten er maar tof uitzien 

▪ Ben je een gezellig mens? Dat is top! 

Voldoe je niet aan onze eisen? Gewoon appen want we leren het je met liefde. 

 

Wat bieden wij 

▪ Een hoop lol, humor en ellendige woordgrappen 

▪ Hoge fooi 

▪ Een 2e familie 

▪ Een modern en hip horeca bedrijf met gerechten van nu en ingrediënten van hier 

▪ Bedrijfsuitjes(skiën) 

▪ Trainingen/cursussen en opleidingen inbegrepen  

▪ Reiskostenvergoeding 

▪ Overuren worden uitbetaald in heerlijke vrije dagen of uitbetaald zodat je je geld weer kan uitgeven aan Ali 
Express of uit eten/drinken 

▪ Contract met goede arbeidsvoorwaarden 

▪ Regel zelf je werkweek en vrije dagen 

 

Wat wij verwachten? 

We begrijpen dat als je het leuk vindt om te koken of je het wil leren dat schrijven niet je grootste hobby is, dus laat 
die motivatiebrief lekker zitten. Dit klinkt natuurlijk allemaal te mooi voor woorden, maar niks is minder waar, ont-
dek het zelf.  

APP Jan Willem op 06-53479275  

EN maak een afspraak om mee te lopen bij ons intens gezellige bedrijf. Maar wees gewaarschuwd….Ben je eenmaal 
bij De Waldhoorn, dan wil je nooit meer weg… 

 


