
De werkzaamheden van zelfstandig 
werkend kok op onze prachtige 
monumentale locatie zien er als volgt 
uit;

Je zorgt voor de perfecte bereiding 
en mooie afwerking van de 
gerechten voor onze gasten. Je 
denkt mee bij het ontwikkelen van 
de nieuwe menukaart.

Je bent elke dag goed voorbereid. 
Geen verrassingen voor jou!

Je geeft samen met de chef-kok 
leiding in de keuken.

Je zorgt dat je werkplek, 
gereedschappen en machines 
schoon en opgeruimd zijn.

Je werkplek is heilig! Samen met je 
collega’s zorg je dat de gasten een 
onvergetelijke en culinaire ervaring 
rijker naar huis gaan.

Je hebt oog voor detail.

Je neemt graag het voortouw.

Je hebt een neus voor het 
bedenken van nieuwe gerechten.

Je bent fysiek fi t en kunt de 
rust bewaren tijdens drukke 
piekmomenten.

Je hebt een afgeronde kok niveau 
3 opleiding of een soortgelijke 
opleiding.

Je wilt in een ruime keuken 
werken.

Je hebt plezier in je werk en dat 
zien én proeven we!

Herken jij jezelf in deze 
vacature en lijkt het je leuk om 
bij ons te komen werken? Laat 
dan snel van je horen! 

Stuur je solliciatie naar 
ikwilwerken@marienhof.nl 
t.a.v. Maurice van Rossum.

Alles is mogelijk, als jij maar wilt. 
En wij willen jou! Wij bieden:

Geld! Hoeveel? Conform de markt en passend bij je 
functie en ervaring.
Parttime of fulltime contract.
25 vakantiedagen als je fulltime komt werken.
Flexibele werktijden en geregeld een weekend vrij.
Training, opleiding en groeikansen binnen al onze 
bedrijven.

IK WIL REAGEREN!ARBEIDSVOORWAARDEN 

WERKEN OP EEN BUITENGEWONE 
EVENEMENTENLOCATIE
Evenementenlocatie Mariënhof Amersfoort en wijnbar Zuster Margaux 
zijn award winning bedrijven in Midden-Nederland waar sprankelende 
gastvrijheid centraal staat. Ook de passie voor lokale smaken en bijzonder 
vormgegeven gerechten zijn bij ons merkbaar. 

Werken bij ons staat garant voor veel leren, veel diversiteit en onderdeel zijn van een 
super team dat elke dag het verschil maakt. Het keukenteam bestaat uit een team van 
drie collega’s die al jarenlang nauw en met veel plezier samenwerken. Het team is creatief, 
ontwikkelt nieuwe foodconcepten en zoekt telkens de uitdaging om het morgen weer iets 
beter te doen dan vandaag.

DIT GA JE DOEN JE HERKENT JEZELF IN 
HET VOLGENDE:

vacature

JUNIOR SOUS CHEF 


