
Na een vliegende start met als beloning een plek in  
de Lekker500 willen we ook in de keuken doorgroeien. 
Daarvoor zoeken we versterking en verbreding van  
onze keukenbrigade, onder leiding van chef de cuisine  
Jaap van Klingeren.

OVER DE FUNCTIE
Als zelfstandig werkend kok werk je dagelijks in de keuken  
van onze mooie zaak en verricht je alle voorkomende 
werkzaamheden in samenwerking met de chef de cuisine.  
In al jouw gerechten proef je jouw passie voor eten.  
Gemaakt van natuurlijke ingrediënten, vers van het land en  
uit de regio. Of het nu gaat om taart, lunch of diner. Kwaliteit 
staat bij jou voorop. Samen met het team zorg je (met veel 
plezier) voor een optimale smaakbeleving voor onze gasten.  
De hoogwaardige service komt terug in alle onderdelen:  
van keukenorganisatie tot een klassieke culinaire creatie op  
het bord.

DIT GA JE DOEN
• Een perfecte mise en place. Een goede voorbereiding zorgt  
 voor rust tijdens het servies;
• Bijhouden van de kruidentuin met de keukenbrigade;
• Het zelfstandig omtoveren van verse ingrediënten tot  
 culinaire hoogstandjes;
• Het op niveau houden van de voorraden. Zo stellen we onze 
 gasten niet teleur;
• De kwaliteit van de producten controleren. Hierbij hou je
 rekening met de voorschriften van veiligheid en hygiëne  
 (HACCP); 
• Er samen met je team voor zorgen dat de gerechten goed  
 en met de juiste kwaliteit tijdig bij de gasten geserveerd  
 worden;
• Het delen van jouw creativiteit en ideeën voor nieuwe 
 gerechten zijn van grote waarde.

DIT BEN JIJ
Als goede zelfstandig werkend kok creëer je culinaire 
hoogstandjes maar bovenal een unieke beleving voor onze 
gasten. Op de mooi opgemaakte borden die jouw keuken 
verlaten is je kennis, kunde en passie voor het vak zichtbaar.  
Jij zorgt voor die beleving: door het kiezen van de beste 
ingrediënten tot het uitserveren aan tafel.

Als nieuwe collega in ons team laat je je niet snel gek maken  
en werk je zelfstandig met oog voor je collegà s. Dat je smaak-
papillen bovengemiddeld zijn ontwikkeld, is vanzelfsprekend. 
Net als dat je voor deze vacature van zelfstand werkend kok 
beschikt over:
• Een afgeronde SVH-Koksopleiding niveau 3/4;
• Een à twee jaar ervaring als kok in de horeca of 
 recreatiesector;
• Uitstekende kennis van kooktechnieken en producten;
• Je bent het gewend om met uitsluitend ambachtelijke 
 en verse producten te werken;
• Je bent enthousiast, flexibel en leergierig;
• Je werkt graag in een team;
• Je bent stressbestending;
• Je hebt een professionele en servicegerichte houding 
 met oog voor kwaliteit en je collega’s.

DIT BIEDEN WIJ
Een prettige werkomgeving en een passende vergoeding voor 
jouw diensten conform de Horeca CAO. En vanzelfsprekend 
ruimte voor opleiding en training. Zoals jij zorgt voor onze 
gasten, zorgen wij voor jou. We kijken er naar uit je als collega 
te begroeten.

Stuur je C.V. en motivatie ter attentie van Gert van der Kooi naar 
welkom@aelderstroom.nl 

zelfstandig werkend kok 
Fulltime

We zijn per direct op zoek naar een creatieve, enthousiaste en vakbekwame 

Aan de rand van Zweeloo vind je in een oeroud landschap tussen scheefgezakte boerderijen en 
schaapskooien Herberg de Aelderstroom. Ons bedrijf ontleend haar naam aan het beekje dat achter 
onze tuin loopt. Bij ons genieten gasten van échte smaken, een fijne gastgerichte sfeer en ons 
historische pand met jachtkamer, deel en schaapskooi. De gast staat centraal maar dat is niet genoeg: 
iedere dag wordt er gestreefd om de hoge verwachtingen van onze gasten te overtreffen. 


