
Souschef 32-40 uur 

Jij bent gedreven, grondig en bedankt uitzonderlijke nieuwe ideeën en gerechten. Je leert 

graag nieuwe dingen en je leert anderen net zo graag iets.  

Als souschef werk je bij ons in een gezellig keukenteam wat verschilt tussen 3 tot 5 

collega’s per dag. Je zorgt ervoor dat alles volgens de standaard wordt bereidt en 

uitgevoerd. Je bewaakt de kwaliteit en hebt de leiding als de chef-kok afwezig is. Je 

begrijpt het belang van calculeren en draagt bij aan het behalen en behouden van de 

juiste keukeninslag. Je bent verantwoordelijk voor het opslaan en bijhouden van de 

HACCP, afvoeren van voorraad, ontvangstcontrole en (deels verantwoordelijk) op het 

sturen van de arbeidsproductiviteit.  

Wij hoeven jou niet aan te sturen, jij stuurt anderen aan. Jij levert geen problemen op, jij 

lost ze op.  

Wat wij vragen 

Als souschef 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 problemen op, je veroorzaakt 

ze niet (dat mogen alleen de leerlingen). Je bent je bewust dat je een voorbeeldfunctie 

hebt en je werkt daarom ordelijk en doelgericht.   

Jij bent precies wat we zoeken als jij beschikt over het volgende: 

● Een afgerond diploma zelfstandig werkend kok 
● Een blije en enthousiaste persoonlijkheid 
● Het vermogen om secuur en efficiënt te werken 
● Je maakt er een sport van om slimmer (effectiever) te werken  
● Pré: je beschikt over een leermeester diploma 
 

Wat wij bieden 

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

met leuke collega’s. Ook dragen we graag bij aan jouw persoonlijke groei en ontwikkeling 

door middel van cursussen en trainingen.  

Daarnaast bieden wij het volgende: 

● Een vast rooster, dus vaste vrije dagen en geregeld weekenden vrij 
● Geen overuren, wel extra vakantiedagen 
● Gezellige bedrijfsborrels met het hele team 
● Een marktconform salaris en we investeren in jouw toekomst: cursussen/trainingen 
 

Over Bavoort 

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

sfeervol diner, en alles daar tussenin! Zoals van 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.  


