
Vacature zelfstandig werkend kok (m/v) – 32/38 uur 
 
Voor Eeterij De Lierderhoeve zijn wij op zoek naar een zelfstandig werkend kok (m/v) voor 32/38 
uur in de week. Het gaat om een vast contract en per direct. 
 
De functie 
Eeterij De Lierderhoeve is een a la carte restaurant gevestigd op de Veluwe en bij ons staan de 
ouderwetse gezelligheid, vriendelijke bediening en heerlijke gerechten centraal. Daarnaast 
verzorgen wij ook veel catering op locatie en bereiden wij heerlijke Italiaanse pizza’s in onze 
pizzeria. Wil jij je steentje daaraan bijdragen? Dat is dit wat voor jou! 
 
Ter versterking van ons keukenteam zijn wij op zoek naar een hardwerkende en gemotiveerde 
zelfstandig werkende kok. Bij Eeterij De Lierderhoeve zorg jij, als zelfstandig werkend kok, ervoor 
dat alle gasten in het restaurant genieten van de gerechten die jouw keuken verlaten. 
Je zorgt voor de juiste bereiding en opmaak van onze gerechten volgens de vastgestelde 
kwaliteitsnormen, werkwijze en recepturen. En daarnaast ben je verantwoordelijk voor het 
naleven van de regels en richtlijnen op het gebied van hygiëne (HACCP). 
 
Je hebt in deze functie veel vrijheid, maar je werkt ook nauw samen met je andere collega’s van 
Eeterij De Lierderhoeve. 
 
Wat vragen wij van jou? 

• je bent fulltime beschikbaar (32/38 uur); 
• je hebt een erkend koksdiploma; 
• je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent stressbestendig; 
• je bent flexibel in werktijden en je bent bereid om te werken op weekend- en feestdagen 

en in vakanties; 
• je kunt zelfstandig, maar ook in teamverband, werken. 

 
Wat bieden wij jou? 

• een hele afwisselende baan in een dynamische omgeving; 
• een zeer goed salaris; 
• een vast contract; 
• een pensioenfonds; 
• een enthousiast, ambitieus en gezellig team. 

 
Interesse in deze vacature? 
Word jij enthousiast van het lezen van deze vacature? Dan ontvangen we graag jouw 
sollicitatiebrief! 
 
Solliciteer direct en stuur je motivatiebrief met cv en pasfoto t.a.v. Tim Broekhuis naar 
keuken@lierderhoeve.nl.  
 
Wil je meer informatie over Eeterij De Lierderhoeve? Bekijk dan de website: www.lierderhoeve.nl.  
 
Hopelijk spreken wij elkaar snel! 
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