
 

 

 
 

  
Gezocht: Kok & Sous-chef 
 

Ben jij een echte teamplayer met passie voor het vak of zou je dat graag willen 

worden? Sta jij het liefst de hele dag boven de pannen? Ben jij allround inzetbaar en 

heb je ervaring (of wil je die opdoen) met het zelfstandig draaien van een shift? En heb 

je daarnaast ook nog gevoel voor gastvrijheid en collegialiteit? Dan ben jij 

de Zelfstandig Werkend Kok die wij zoeken en/ of die wij graag willen opleiden!  

  

Binnen deze uitdagende functie ben je continue bezig met het leveren van een 

culinair hoogwaardig product dat past bij het unieke concept van Gastrobar bij 

Rozendaal. Jij verzorgt samen met het team de culinaire wensen van onze gasten. Het 

is belangrijk dat jij zorgdraagt voor de planning en de uitvoering van de 

werkzaamheden. Ook houd jij je bezig met het bewaken van het bereidingsproces en 

de kwaliteit van de gerechten, wat zich ook resulteert in het naleven van de veiligheid 

en hygiëne. De vak fanaat in jou vindt het ontzettend leuk om mee te denken met 

ons. Uiteraard ligt jouw focus altijd bij de gasten en zorg jij dat zij in de watten 

worden gelegd.  

  

WIE ZOEKEN WIJ?  

Kort maar krachtig gezegd zoeken wij een allround collega vol gastvrijheid, energie, 

flexibiliteit en passie voor het vak. Daarnaast heeft onze nieuwe collega relevante 

ervaring of potentie om die op te doen in de keuken. Heeft hij/ zij productkennis en 

zijn de moderne bereidingstechnieken jou niet vreemd.  

 

WAT BIEDEN WIJ JOU?  

Uiteraard een te gekke werkplek in een fantastische omgeving. De rest van de 

invulling bespreken we graag in een persoonlijk gesprek. 

  

MEER INFORMATIE OVER JOUW WERKPLEK  

Elegant, authentiek & een lust voor het oog dat is Gastrobar bij Rozendaal. Gevestigd 

in een voormalige textielfabriek aan de Rozendaal 10 in hartje van het Roombeek. Dé 

ultieme plek om te lunchen, loungen, dineren of om samen een drankje te drinken.   

 

MAKE IT HAPPEN  

Wil jij deel uitmaken van een ambitieus team? Dan is Gastrobar bij Rozendaal 

iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel. Stuur je CV en motivatiebrief 

naar  

 

 
 



 
 

 

  

 

 

 


