
  

 

 

Zelfstandig werkend kok (fulltime) 
 

Westerbergen is meer! Westerbergen ’Eten en drinken’ is het culinaire middelpunt van het 

bedrijf. Westerbergen beschikt over een restaurant met 150 zitplaatsen, een terras met 220 

zitplaatsen en diverse zalen variërend van 50 tot 200 personen. Als zelfstandig werkend kok 

bij Westerbergen heb je een afgeronde opleiding én je hebt liefde voor het vak. In deze functie 

leg je onze gasten graag in de watten met lekker eten en drinken. Dit doe je zelfstandig en 

tegelijkertijd niet alleen: jij zoekt de samenwerking met de chef kok en collega’s. Dat zijn 

collega’s waar je op kunt rekenen voor een helpende hand en voor het serveren van jouw 

smakelijke gerechten. En niet alleen dat, want naast hard werken kunnen jullie ook samen 

hard lachen om grappen en grollen. Jullie werken samen als een geoliede machine. Tijdens de 

hectiek van het doorgeven van een lunch of diner is iedereen bezig met het op tijd doorgeven 

van perfecte gerechten. Wij zoeken een gedreven, ambitieuze kok met een resultaatgerichte 

instelling. Iemand die passie heeft voor koken, initiatief neemt, innovatief en creatief is en 

verantwoordelijkheidsgevoel heeft.  

 

 

Jouw functie: 
- Voorbereiden en klaarmaken van gerechten van de lunch- en dinerkaart. 

- Het bereiden van gerechten voor de afdeling fun & party. 

- Het bewaken en controleren van de kwaliteit van het product, wat betreft bereiding, 

smaak en presentatie. 

- Onderhouden van de keuken, je werkomgeving tot HACCP. 

- Het verrichten van mise-en-place.  

 

Een kok bij Westerbergen is: 

- Creatief. 

- Werkt snel en heeft oog voor detail. 

- Is een aanpakker en heeft géén 9- tot- 5 mentaliteit. 

- Flexibel en een teamplayer. 

- Heeft goede communicatieve vaardigheden. 

- Opgeleid tot zelfstand werkend kok. 

 

Wat krijg je van ons 

- Een salaris dat goed past bij het niveau van de functie en je achtergrond. 

- Prettige werkomgeving. 

- Jaarcontract met een proeftijd van 1 maand.  

 

Nog steeds enthousiast? 

Ben jij ervan overtuigd dat jij de juiste persoon bent om de rol van zelfstandig werkend kok 

op je te nemen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn heel benieuwd wat jij ons te bieden 

hebt. Maak je interesse in deze uitdagende baan kenbaar en stuur een e-mail naar 

info@westerbergen.nl t.a.v. Dhr. J. Klein met daarin je motivatie en cv + recente pasfoto. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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