
Voor de Boerderij by Charrels zijn we op zoek naar een gepassioneerde kok om ons team te 

versterken. Als kok ben je een belangrijk onderdeel van onze keukenbrigade en draag je bij 

aan het bereiden van onze heerlijke en ambachtelijke gerechten, die gemaakt worden van 

verse en lokale ingrediënten. We zijn op zoek naar iemand die net zo gepassioneerd is over 

eten als wij en die ons kan helpen om onze gasten de beste ervaring te bieden. 

Wat ga je doen? 

- Je bereidt gerechten volgens onze menukaart en chef's specials met behulp van 

verse en lokale ingrediënten. 

- Je werkt samen met ons team om ervoor te zorgen dat onze keuken schoon en 

georganiseerd blijft, en dat we altijd aan de hoogste normen van voedselveiligheid 

voldoen.  
- Je draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe gerechten en menu-items, en helpt ons 

om ons aanbod voortdurend te verbeteren. 

- Je werkt in een teamomgeving waar communicatie en samenwerking essentieel zijn 

voor het bereiken van onze doelen. 

- Je bent flexibel en beschikbaar om in het weekend en 's avonds te werken. 

Wat zoeken we? 

- Je hebt ervaring als kok in een restaurant of vergelijkbare omgeving. 

- Je hebt een passie voor eten en culinaire creativiteit, en je bent altijd op zoek naar 

nieuwe manieren om je vaardigheden en kennis te verbeteren. 

- Je kunt efficiënt werken in een drukke omgeving. 

- Je hebt goede communicatievaardigheden en kunt goed samenwerken in een team. 

- Je hebt kennis van voedselveiligheidsprocedures en -richtlijnen en bent altijd alert op 

mogelijke risico's of problemen. 

- Je bent flexibel en beschikbaar om in het weekend en 's avonds te werken. 

Wat bieden we? 

Bij de boerderij by Charrels bieden we je de kans om deel uit te maken van ons hechte, 

gepassioneerde en gezellige team. Je krijgt de kans om te werken met verse en lokale 

ingrediënten en om je culinaire vaardigheden en kennis te ontwikkelen. We bieden een 

competitief salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Interesse? 

Als dit klinkt als de perfecte kans voor jou, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. 

Stuur ons je CV en motivatiebrief naar claudia@restaurantdeboerderij.nl en we nemen zo 

snel mogelijk contact met je op. 

 

We kijken ernaar uit om je te ontmoeten! 
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