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VACTURE  HOTEL BOMMELJE - ONTBIJTKOK

 
Jouw werkdag begint vroeg, om 7:30 uur, maar dat is voor jou

geen probleem. Je begint dan met de voorbereidingen voor het
ontbijt voor onze hotelgasten. Zij worden dagelijks in de watten
gelegd met een heerlijk huisgemaakt ontbijt. Zo kunnen zij ook

goed aan de dag beginnen. 
 

 Ontbijt
 Het ontbijtbuffet voor onze gasten wisselt dagelijks en daarbij
kunnen de gasten ook extra items bestellen van de ontbijtkaart.

Voor dit soort extra bestellingen draai jij je hand niet om,
sterker; van deze extra bestellingen word jij alleen maar blij! 

 
 En verder…

 Werk je nauw samen met andere collega’s in de keuken en het
restaurant. Natuurlijk zorg je ervoor dat na afloop van het

ontbijt de keuken weer netjes opgeruimd wordt. 
 De functie is voor (gemiddeld) 3-5 dagen per week. 

 
 Wat je van nature bezit

-een goed humeur, ook ’s ochtends vroeg
-attente persoonlijkheid

-een goede smaak voor heerlijke ontbijtjes 
 

Wat vinden wij belangrijk?
Een collega die (enige) ervaring heeft als ontbijtkok of

aantoonbare kwaliteiten. Verder is het fijn als je
stressbestendig bent en flexibel om kan gaan met verschillende
werkzaamheden, dagen en tijden. Werken op wisselende dagen
en op feestdagen is voor jou geen probleem. Het kan handig zijn

als je naast Nederlands ook Duits spreekt. 
 

Niet onbelangrijk voor jou! 
·     Een uitdagende en veelzijdige functie in een moderne

organisatie en helemaal nieuw hotel
·     Een klein en persoonlijk team 

·     Ruimte voor eigen invulling, initiatief en persoonlijke
ontwikkeling 

·     Salaris passend bij de functie
·     Jaarcontract, parttime of fulltime

·     Baan met zekerheid voor de langere termijn
 

Pas jij in dit profiel en ben je op korte termijn beschikbaar?
Stuur dan je cv met korte motivatie naar Tamar van Mastrigt:

tvanmastigt@bommelje.nl 
Voor eventuele extra informatie of vragen kunnen jullie ook

contact opnemen met bovenstaand e-mail adres. 
 

mailto:tvanmastigt@bommelje.nl

