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Vacature Zelfstandig Werkend Keukenmedewerker  
(28-36 upw, tussen 09:00-18:00, ook in het weekend) 

Voor het leukste, schoonste, gezelligste en gezondste speelparadijs in de omgeving van Uithoorn zijn 
wij op zoek naar een Zelfstandig Werkend Keukenmedewerker. Heb jij ervaring in de keuken, ben je 
een aanpakker, representatief én iemand die verantwoordelijkheid durft te nemen? Dan nodigen wij 
je van harte uit om een kop koffie te komen drinken! 

Onze keuken is ingericht voor ontbijt, lunch (warm en koud), salades, verse sappen, snacks en enkele 
lichte maaltijden. Ter uitbreiding van ons keukenteam zoeken wij een ervaren kracht, iemand die 
initiatief neemt en die zelfstandig kan wjherken.  

Werkzaamheden: 
- Bereiden van de gerechten op juiste manier en op tijd 
- Gebruiken van verschillende keukenapparatuur 
- Netjes en georganiseerd houden van de keuken, hygiëne staat voorop!  
- Schoonmaken, bijhouden schoonmaaklijsten (HACCP) 
- Verwerken binnengekomen goederen 
- Bijhouden van temperatuurlijsten 
- Bestellingen / inkoop  
- Input leveren voor dag / week / maand deals en voor de nieuwe menukaart.  
 
Wat vragen wij van jou? 
- Een afgeronde koks opleiding is een pré! 
- Relevante werkervaring als kok 
- Zowel zelfstandig als in een team goed kunnen werken 
- Enthousiast, flexibel, probleemoplossend vermogen 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal  
- Je bent representatief en vindt het leuk om in de keuken te knallen!  
 
Wij bieden wij jou: 
- Een leuke werkomgeving in een mega enthousiast en gezellig team! 
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Jaarlijkse gratis BHV cursus 
- Borrels en uitjes  

 
Stuur je sollicitatie naar eva.gloerich@monkeytown.eu o.v.v. Sollicitatie Zelfstandig Werkend Kok  
Let op: Sollicitaties moeten voorzien zijn van een motivatiebrief, cv en (pas)foto (onvolledige sollicitaties 
worden niet in behandeling genomen).  

 


