
Chef-kok Fulltime dienstverband 40 uur 

De keuken is jouw domein! Jij zorgt voor nieuwe toffe ideeën die passen binnen ons 

concept. Je stuurt je collega’s aan op een positieve manier en soms als het nodig is kun 

je streng zijn.  

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat je doet; weten wat iets kost (calculeren), zorgen 

dat alles netjes is (hygiëne) en voldoen aan alle regels en richtlijnen is daarom ook 

belangrijk. Je bent een leider, hebt oog voor detail, bent creatief en werkt graag in een 

team. 

Wat wij vragen 

Als onze chef-kok haal jij echt plezier uit wat je doet. Je werkt niet alleen nauw volgens 

recepturen, je verbeterd ze. Je assisteert je collega’s bij alle andere 

keukenwerkzaamheden, geeft ze leiding en sturing en lost uitdagingen op. We vinden het 

ook belangrijk dat er persoonlijk een klik is, dagelijks blijven hangen hoeft niet, maar we 

vinden het wel belangrijk dat je je collega’s graag mag. 

Beschik jij over het volgende: 

● Je kan aantonen dat je weet wat je doet in de keuken (diploma of ervaring); 
● Je bent graag positief en enthousiast; 
● Je weet te enthousiasmeren en kookt graag met verse producten; 
● Pré: je beschikt over een leermeester diploma 

 

Wat wij bieden 

Bavoort biedt jou een baan met veel uitdaging in een fijne en gezellige werkomgeving. 

Vrij met de feestdagen, nooit overuren en een goed salaris. We doen ons best om alles 

zo goed mogelijk te regelen zodat jij je werk kan doen. We vinden het belangrijk dat jij 

ook ruimte, tijd en middelen hebt om naast je werk iets op te bouwen. Daarom heb je ook 

geregeld een weekenddag vrij, extra vakantiedagen en altijd 2 dagen achter elkaar vrij. 

We denken daarom ook graag met je mee over je ideeën of persoonlijke 

ontwikkeling/doelen, maar we verwachten wel dat als wij ons inzetten voor jou, jij je ook 

inzet voor ons.  

● Een vast rooster, dus vaste vrije dagen en geregeld weekenden vrij; 
● Geen overuren, vrij tijdens de feestdagen en extra vakantiedagen; 
● Gezellige bedrijfsborrels met het hele team; 
● Alles is goed geregeld en afspraken zijn afspraken; 
● Een goed salaris en een potje voor cursussen/trainingen; 
 

Over Bavoort 

Bij restaurant Bavoort kun je iedere dag volop genieten van een heerlijke lunch of 

sfeervol diner, en alles daar tussenin! Een kop koffie tot aan een complete huisgemaakte 

High Tea of cocktails met een goed gevulde borrelplank! Bavoort is een veelzijdig 

restaurant waarbij je kunt genieten van eten geïnspireerd op Street food uit o.a. de 

Indiase, Libanese, Franse en Aziatische keuken. Onze smaakvolle menukaart past perfect 

bij de sfeer van het restaurant, dat gelegen is midden in de natuur.  


