


MEDEWERKER VOOR DE BEDIENING

Kun jij ervoor zorgen dat de gasten van KOKS zich helemaal thuis voelen? Ben jij degene met een open 
en vriendelijk karakter die de gasten het aan niets zal laten ontbreken? Dan is dit de perfecte vacature 
voor jou! KOKS is op zoek naar energieke medewerkers die aan de slag willen in de bediening. Nadat 
de gasten hun plek gevonden hebben heet je ze van harte welkom. Je neemt de bestellingen op en 
zorgt ervoor dat alles met de meeste gastvrijheid wordt geserveerd. Je informeert met enige regel-
maat of alles naar wens is en je zorgt ervoor dat de gast zicht helemaal thuis voelt.

WAT BIEDEN WE?
KOKS is een mooie locatie gelegen in een landelijke omgeving. Je krijgt de ruimte om mee te denken 
en samen met je collega’s het verschil te maken. KOKS biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden en 
bespreekt graag met jou het aantal uur dat je inzetbaar bent. Fulltime, parttime of op oproepbasis.

WAT VRAGEN WE?
- Representatieve uitstraling
- Een actieve en positieve werkhouding
- Minimale leeftijd van 18 jaar
- Sterke sociale vaardigheden
- Stressbestendig
-	 Affiniteit	met	horeca
- Bereid om in avonden en weekenden te werken
- Geen 9 tot 5 mentaliteit
- Een echte teamplayer

BEDRIJFSPROFIEL
KOKS is een gezellige, vertrouwde en bruisende plek waar iedereen zich helemaal thuis voelt. Hier 
kom	je	om	lekker	te	eten,	te	borrelen,	of	om	uit	te	rusten	na	een	wandeling	of	een	fietstocht.	Gewoon	
genieten van een van de mooiste plekjes aan de oever van de Aa, bij de bossen en in de landelijke 
omgeving van Gemert. Het restaurant en het vier seizoenen terras zijn dé basis van deze mooie lo-
catie. De pijlers op de menukaart zijn lunch, pannenkoeken, diner en borrelen. Daarnaast biedt KOKS 
een tal van mogelijkheden omdat er nog 3 verschillende zalen in het gebouw bevinden. De grote zaal, 
de	kleine	zaal	en	het	Jacht	café.	Voor	bedrijfsfeesten,	trouwen,	verjaardagen,	recepties,	koffietafels,	
jubileums of een afscheidsviering. De locatie leent zich ook uitstekend als evenemententerrein tot 
ongeveer 6.000 personen.

SOLLICITEREN 
Kun jij niet wachten om in de bediening aan de slag te gaan bij KOKS?
Stuur dan een mail met motivatiebrief, CV en duidelijke foto naar info@koksgemert.nl

mailto:info%40koksgemert.nl?subject=


ZELFSTANDIG WERKEND KOK

Wil jij werken in de keuken van KOKS? Ben jij degene die in samenwerking met de chefkok en de rest 
van het team zorgt dat de gasten op tijd en netjes hun bestellingen geserveerd krijgen? Dan ben jij de 
persoon die we zoeken! Je zorgt er voor dat de gerechten bereid worden voor het restaurant en de 
zalen en bij afwezigheid van de chefkok neem je de verantwoordelijkheid binnen de keuken. Je bent 
een belangrijk onderdeel van het keukenteam en je werkt samen met collega’s aan een onvergetelijke 
beleving voor de gasten.

WAT BIEDEN WE?
KOKS is een mooie locatie gelegen in een landelijke omgeving waar het leuk is om te werken. Je krijgt 
de ruimte om mee te denken en samen met ons het verschil te maken. KOKS biedt marktconforme ar-
beidsvoorwaarden en bespreekt graag met jou het aantal uur dat je inzetbaar bent. Fulltime, parttime 
of op oproepbasis.

WAT VRAGEN WE?
- Een actieve en positieve werkhouding
- Minimale leeftijd van 20 jaar
- Stressbestendig
- Relevante werkervaring
- Mbo-werk- en -denkniveau; (Koksdiploma)
-	 Affiniteit	met	horeca
- Bereid om in avonden en weekenden te werken
- Flexibel
- Je werkt graag in teamverband

BEDRIJFSPROFIEL
KOKS is een gezellige, vertrouwde en bruisende plek waar iedereen zich helemaal thuis voelt. Hier 
kom	je	om	lekker	te	eten,	te	borrelen,	of	om	uit	te	rusten	na	een	wandeling	of	een	fietstocht.	Gewoon	
genieten van een van de mooiste plekjes aan de oever van de Aa, bij de bossen en in de landelijke 
omgeving van Gemert. Het restaurant en het vier seizoenen terras zijn dé basis van deze mooie lo-
catie. De pijlers op de menukaart zijn lunch, pannenkoeken, diner en borrelen. Daarnaast biedt KOKS 
een tal van mogelijkheden omdat er nog 3 verschillende zalen in het gebouw bevinden. De grote zaal, 
de	kleine	zaal	en	het	Jacht	café.	Voor	bedrijfsfeesten,	trouwen,	verjaardagen,	recepties,	koffietafels,	
jubileums of een afscheidsviering. De locatie leent zich ook uitstekend als evenemententerrein tot 
ongeveer 6.000 personen.

SOLLICITEREN 
Kun jij niet wachten om in de keuken aan de slag te gaan bij KOKS?
Stuur dan een mail met motivatiebrief, CV en duidelijke foto naar info@koksgemert.nl

mailto:info%40koksgemert.nl?subject=


KEUKENHULP

Wil jij werken in de keuken van KOKS? Ben jij degene die samen met het team zorgt dat de gasten op 
tijd en netjes hun bestellingen geserveerd krijgen? Dan ben jij de allround keuken medewerker die 
we zoeken! Je zorgt er voor dat de gerechten bereid worden voor het restaurant en de zalen. Je bent 
een belangrijk onderdeel van het keukenteam en je werkt samen met collega’s aan een onvergetelijke 
beleving voor de gasten.

WAT BIEDEN WE?
KOKS is een mooie locatie gelegen in een landelijke omgeving waar het leuk is om te werken. Je krijgt 
de ruimte om mee te denken en samen met ons het verschil te maken. KOKS biedt marktconforme ar-
beidsvoorwaarden en bespreekt graag met jou het aantal uur dat je inzetbaar bent. Fulltime, parttime 
of op oproepbasis.

WAT VRAGEN WE?
- Een actieve en positieve werkhouding
- Minimale leeftijd van 18 jaar
- Stressbestendig
-	 Affiniteit	met	horeca
- Bereid om in avonden en weekenden te werken
- Flexibel
- Je werkt graag in teamverband

BEDRIJFSPROFIEL
KOKS is een gezellige, vertrouwde en bruisende plek waar iedereen zich helemaal thuis voelt. Hier 
kom	je	om	lekker	te	eten,	te	borrelen,	of	om	uit	te	rusten	na	een	wandeling	of	een	fietstocht.	Gewoon	
genieten van een van de mooiste plekjes aan de oever van de Aa, bij de bossen en in de landelijke 
omgeving van Gemert. Het restaurant en het vier seizoenen terras zijn dé basis van deze mooie lo-
catie. De pijlers op de menukaart zijn lunch, pannenkoeken, diner en borrelen. Daarnaast biedt KOKS 
een tal van mogelijkheden omdat er nog 3 verschillende zalen in het gebouw bevinden. De grote zaal, 
de	kleine	zaal	en	het	Jacht	café.	Voor	bedrijfsfeesten,	trouwen,	verjaardagen,	recepties,	koffietafels,	
jubileums of een afscheidsviering. De locatie leent zich ook uitstekend als evenemententerrein tot 
ongeveer 6.000 personen.

SOLLICITEREN 
Kun jij niet wachten om in de keuken aan de slag te gaan bij KOKS?
Stuur dan een mail met motivatiebrief, CV en duidelijke foto naar info@koksgemert.nl
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