
W E R K E N  B I J  F R E N C H I E

ONTBIJT / LUNCH KOK
FULLTIME / PER DIRECT 

BIJ FRENCHIE ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN
ENTHOUSIASTE ONTBIJT/LUNCH KOK. ZORG JIJ ER
VOOR DAT GASTEN EEN FANTASTISCH BEGIN VAN DE
DAG HEBBEN? DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

Ben jij een vroege vogel en heb je geen last van een

ochtendhumeur? Wil jij ervoor zorgen dat de gasten een fantastisch

begin van de dag hebben of een onvergetelijke lunch? Dan zijn wij

op zoek naar jou voor de vacature ontbijt / lunch kok bij Frenchie.

Bij Frenchie staan kwalitatief hoogstaande producten,

vakmanschap en persoonlijke service centraal. We verwelkomen

onze gasten voor ontbijt, lunch, diner of gewoon een kop koffie of

cocktail in ons gezellige restaurant.

De functie is een afwisselende en veelzijdige functie. Zowel tijdens

het ontbijt als tijdens de lunch creëer je een mooie originele

gerechten en zorg je ervoor dat alles goed geregeld is in de

keuken. Samen met het team heb je als doel de verwachtingen van

onze gasten te overtreffen en ben je continu bezig met het

verzorgen van de “wow” factor!

Wil jij werken in een veelzijdige keuken van ons restaurant en

boetiek hotel, en je wilt bijdragen aan een omgeving waar veel

aandacht is voor hoge kwaliteit en persoonlijke service? Stuur dan

je CV en motivatie via de link op deze website of naar

whatsup@frenchie.nl t.a.v. Lisa Landman

Je bent afgestudeerd aan
een koksopleiding, of kunt
aantonen dit niveau te
beheersen.
Je hebt ervaring opgedaan
in gelijkwaardige
restaurants.
Je kunt goed met stress &
verantwoordelijkheden
omgaan.
Je kunt zowel in
teamverband als
zelfstandig werken.
wilt graag overdag werken,
Je bent gastgericht en
hebt een positieve
instelling.

Competitief salaris en
reiskostenvergoeding.
Overnachting in het hotel
na einde proeftijd.
Korting bij Frenchie,
een gezellig en hecht team
De lekkerste koffie en
lunch van Haarlem

Herken jij je in onderstaande
punten?

Wat bieden wij jou?


