
Ons viersterren hotel met een sfeervol restaurant, gelegen op Landgoed Het Hulsbeek in Oldenzaal beschikt over 33
mooie hotelkamers. Het à la carte restaurant is gelegen aan een prachtig terras met uitzicht op een historische vijver.
Onze gasten kunnen gebruik maken van het restaurant en het zonneterras bij de vijver voor ontbijt, lunch, diner of
gewoon genieten van een drankje met een borrelplankje. Ook verzorgen wij feesten & vergaderingen. Er wordt veel
waarde gehecht aan de wensen van de gast, wat veel flexibiliteit vereist. Dit verwachten wij dus ook van jou! Voor de
functie die wij aanbieden zijn verantwoordelijkheid, organisatie, uitvoering en zelfstandigheid een pré, en natuurlijk
mag een horecahart niet ontbreken. Wij zijn op zoek naar iemand die enthousiast en leergierig is, en het leuk vindt om
in een klein gezellig team te werken.

Functieomschrijving
Er wordt veel waarde gehecht aan de wensen van de gast, wat flexibiliteit vereist. Dit verwachten wij dus ook van jou!
Voor de functie die wij bieden zijn wij op zoek naar een zelfstandig werkend kok of basis kok met als kwaliteit:
verantwoordelijkheid, organisatie, oog voor detail en passie voor het vak. Wij zijn op zoek naar iemand die enthousiast is
en in een klein, gezellig team wil werken. 

Taken en verantwoordelijkheden zijn
 • Bewaken van het culinair niveau van ons bedrijf;
 • Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, HACCP en werkmethoden en huisstijl;
 • Leveren van inbreng, dan wel ontwikkelen/aanpassen van de te voeren kaart, menu’s en recepten

Functie-eisen
 • Opleidingsniveau MBO niveau 3 Bij voorkeur aangevuld met SVH;
 • Kennis van inkopen van (dagverse) producten/ingrediënten
 • Je bent gepassioneerd, werkt ordelijk en houdt van aanpakken;
 • Je komt met creatieve ideeën;
 • Je vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service;
 • Je blijft ook onder druk doelgericht werken.

Wij bieden jou
 • Wisselende werktijden, ook avonduren en weekenden;
 • Een baan met veel vrijheid en eigen inbreng;
 • Je werkt in een klein team met 2 koks en enkele stagiaires;
 • Dienstverband fulltime;
 • Salariëring conform het arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) van Horeca Nederland.

Word jij enthousiast en wil jij werken in een informele dynamische omgeving? Mail ons jouw CV en motivatiebrief naar:
info@hulsbeek.nl, en kom snel kennis maken en sfeer proeven!

Erve Hulsbeek
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