
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. Wel zijn we opzoek naar een 
sous-chef/chef de partie die ambitieus en creatief is, leidinggevende skills heeft en kan vlammen wanneer nodig. 

• Heb jij liefde voor koken? Hoeft niet perse als je maar kneiter lekker kan koken 
 

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

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

• Ben je geen workaholic? Hoeft ook niet, privé en werk balans vinden wij belangrijk. Zo blijf je fris, fruitig en 
vooral gezellig! 
 

• Heb je leidinggevende skills? Die kunnen we wel gebruiken want we hebben nu vooral afleiders en omleiders 
 

• Hopelijk heb je humor want wij zijn hilarisch 

Wat bieden wij 

• Een hoop lol, humor en ellendige woordgrappen 

• Hoge fooi 

• Een 2e familie 

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

• Bedrijfsuitjes(zoals paar dagen 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 

• Geef zelf aan welke dagen en uren je wilt werken en wij bedenken samen met jou een passend rooster 

De Waldhoorn – het leukste bedrijf van de Veluwe 

Even een klein stukje over De Waldhoorn, het is tenslotte wel fijn als je weet hoe en wat je nieuwe werkplek voor 
bedrijf is. Al 200 jaar is De Waldhoorn een familie verwant bedrijf in het mooie Otterlo. Geeft niet als je het niet 
kent, maar het is zeker wel de moeite waard!  
Boerderij De Waldhoorn bestaat uit een Veluws restaurant, diverse terrassen, zalen, Boerderijwinkel, IJspaleis en 
Wallies. Mede door het serveren van lokale en eerlijke producten, die de basis vormen van onze veelzijdige 
menukaarten en de gezellige sfeer, komt de Boerderij tot leven. Alles wat we doen staat in het teken van de Veluwe 
Experience, een beleving die volledig aansluit op de omgeving. Wij zijn dè Ontmoetingsplek voor liefhebbers van 
natuur en cultuur en bezorgen onze gasten een heerlijke tijd in en rond de boerderij. De Waldhoorn is 
Ongedwongen, Gastvrij, Rijk Aan Historie en Van Deze Tijd. Al eerder heeft De Waldhoorn heeft al meerdere keren 
hoge ogen gescoord in de Misset Horeca Terras Top 100 en ook de Publieksprijs gewonnen! 
 
Wat wij verwachten? 

We begrijpen dat als je het leuk vindt om te koken , 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, ontdek 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… 


