(Aankomend) Zelfstandig Werkend Kok - full-time M/V
Bij Landgoed & Golfbaan Tespelduyn draait alles om gastvrijheid; onze gasten het naar de zin maken,
dat is onze passie! De prachtige 9-holes golfbaan doet het hart van elke golfliefhebber sneller
kloppen. Tevens is Tespelduyn een plek waar culinair veel te genieten valt. Denk hierbij aan lunches,
diners, High Teas maar zeker ook aan uitbundige feesten. Als officiële trouwlocatie bieden wij alles
om de ceremonie, de receptie en het feest van A-Z op unieke wijze te doen slagen. De sfeer is
informeel en gastvrij. Tespelduyn groeit hard en om onze gasten blijvend gastvrij te kunnen
verzorgen zoeken wij jou!
Wat verwachten we van jou als (aankomend) Zelfstandig Werkend Kok?
• Je bent in het bezit van minimaal een MBO-diploma;
• Een pré is indien je enige ervaring in de horeca en dan bij voorkeur als kok;
• Je kiest bewust voor dit mooie vak en hebt passie voor de horeca;
• Je bent full-time beschikbaar, zowel doordeweeks als in het weekend;
• Je bent gedreven, flexibel, sociaal vaardig en stressbestendig;
• Je beschikt over een gezonde dosis eigen initiatief.
Wat bieden wij jou?
• Goede werksfeer in een prachtige en gastvrije werkomgeving op een landgoed & golfbaan in de
Bollenstreek;
• Grote mate van zelfstandigheid, vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden;
• Ruimte voor eigen mening;
• Werken in een familiebedrijf met korte lijnen;
• Marktconforme salariëring.
Ben jij die man of vrouw die met passie en liefde gerechten voor onze gasten maakt?
Dan zoeken wij jou!
Solliciteer nu op deze functie en kom jouw mooie vak uitoefenen bij ons prachtige bedrijf!
Stuur uiterlijk 20 februari een gemotiveerde mail met CV naar Chef-Kok Leo van Milt via
leo@tespelduyn.nl
Snel reagerende en geschikte kandidaten worden snel uitgenodigd voor een gesprek.
Meer informatie vind je op www.tespelduyn.nl en op Facebook.
Dat Tespelduyn door de gasten gewaardeerd wordt blijkt uit de aansprekende prijzen die recent
werden gewonnen.
In 2016: Beste Vergaderlocatie van Nederland
In 2015: Winnaar Bon Appetit Cup – Nederland’s best beoordeelde restaurant op een golfbaan
In 2014: 2e prijs golfbaan van het jaar
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