
Wij zijn op zoek naar 

Een enthousiaste kok Fulltime/Parttime  

Hoe je dag eruit ziet 

Eigenlijk altijd anders! Een doordeweekse werkdag aan het 
begin van de week zou kunnen zijn: Na een kop koffie starten 
we met mise en place en bereiding van de producten voor de 
catering, dat is een flinke klus want bijna alles komt uit eigen 
keuken. Met het team maken we een planning voor de 
catering later in de week en voor je naar huis gaat wordt de 
keuken goed gepoetst.  
Een dag in de catering ziet er weer heel anders uit. ’s 
Ochtends nog even de hapjes afwerken en rond de middag 
vertrekken we naar locatie. Vandaag een bruiloft op een van onze vaste locaties, waar we 
na de receptie een luxe barbecue serveren. Op lokatie zorg je voor het culinaire gedeelte 
van de dag en geeft je leiding aan je collega’s in de keuken. Het bruidspaar en hun gasten 
worden (culinair) helemaal in de watten gelegd!  
Bij terugkomst in Eijsden nog even de bestellingen checken voor het luxe 5-gangen diner 
dat we morgen mogen serveren voor 300 gasten op een weer een andere bijzondere 
locatie.. 

Wij vragen 

- Ervaring in de catering of in restaurant ‘op niveau’ 

- Flexibiliteit, de catering is absoluut geen 9 tot 5 job… 

Wij verwachten dat je 

- Representatief bent en klantgericht kunt werken 

- Passie voor je vak hebt en dit ook kunt overbrengen op je team 

- Ruime en actuele kennis hebt van HACCP en hygiëne wetgeving 

- Zelfstandig kunt werken en kunt plannen voor je team 

- Goed auto kunt rijden, een BE rijbewijs is een pré 

- Vooruitstrevend en ambitieus bent (dat zijn wij ook) 

Wij bieden 

- Een passend salaris 

- Een nieuwe en moderne werkomgeving 

- Ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven  

- Een leuke werksfeer, we werken in een klein en gezellig team en komen vaak op 
locaties waar het feest is! 

- Elke dag een gezonde lunch en een avondmaaltijd als we ook ’s avonds werken 

Interesse? 

Stuur je reactie naar: info@erikstevens.nl uiterlijk 1 maart. Mochten we interesse hebben 
dan nodigen we je uit voor een gesprek.  
Voor meer informatie zie onze website: www.erikstevens.nl
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