
Vacature
Zelfstandig werkend kok - Full time

Wie zijn wij?
De Waaghals is inmiddels een begrip in Amsterdam, al ruim 40 jaar een vegetarisch en
veganistisch restaurant in hartje Pijp. Wat ooit werd bestempeld als “geitenwollensokken”, is
nu niet meer weg te denken uit onze samenleving. In 2017 is er een nieuwe generatie
eigenaren gekomen: Eva & Martijn. Wij doen dit nu al een paar jaar met heel veel plezier! We
vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn plek voelt bij ons en met plezier naar zijn/haar
werk gaat. Wij doen er dan ook alles aan om een fijne werksfeer te creëren!

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een zelfstandig werkend kok die zonder moeite zijn eigen partie kan draaien. Dit
geldt voor zowel de warme- als de koude kant. Taken en verantwoordelijkheden die daarbij
komen kijken zijn:
❖ Het draaien van zowel de mise en place als de service;
❖ Toezien op de kwaliteit van de gerechten die je serveert;
❖ Het organiseren van de partie en schoonhouden van de keuken;
❖ Bestellingen doen;
❖ Het inwerken van nieuwe collega’s;
❖ Het leiding geven aan één, of twee collega’s in de keuken;
❖ Snelle en duidelijke communicatie met de andere collega’s;
❖ Opvangen en afhandelen van eventuele vragen, klachten, problemen e.d. van gasten;

Wie ben jij?
Koken is je passie en je hebt interesse in de vegetarische en veganistische keuken. Je hebt al
enige ervaring in de keuken en kan ook onder druk geordend en volgens de HACCP richtlijnen
werken. Je hebt je eigen partie onder controle en staat klaar voor je collega’s als ze hulp nodig
hebben. Eigenschappen die bij deze functie horen zijn:
❖ Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel en stopt pas wanneer het werk klaar is;
❖ Je bent leergierig en staat open voor feedback;
❖ Je leert snel, en pakt dingen gelijk op nadat het goed is uitgelegd
❖ Je bent een echte teamplayer;
❖ Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werk
❖ Je werkt schoon en geordend en volgens de HACCP richtlijnen;
❖ Je bent stressbestendig en hebt een probleemoplossend denkvermogen;
❖ Je bent flexibel om op verschillende tijden te werken;
❖ Je spreekt Engels en voldoende Nederlands om gasten te woord te kunnen staan;
❖ Je bent een teamplayer, staat altijd klaar voor je collega’s en helpt ze ook wanneer ze

er niet om vragen



Wat hebben wij te bieden?
❖ Een fulltime contract op basis van 40 uur;
❖ Geen proeftijd, we gaan een samenwerking aan en zijn toegewijd aan onze

werknemers;
❖ Een snel wisselend verrassingsmenu met seizoensproducten;
❖ Een plek waar je leert om nieuwe gerechten te ontwikkelen;
❖ Werken op een mooie plek in de Pijp in een bedrijf waar een fijne sfeer en

duurzaamheid belangrijk zijn;
❖ Een leuk, jong en internationaal team;
❖ Jaarlijkse teamuitjes;
❖ Een gratis lekkere maaltijd op werkdagen;

Interesse?
Stuur dan een e-mail naar info@waaghals.nl
We willen graag kennismaken!
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