
 

 

Keukenassistent 
bij de dames van de Jonge 

SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDE  

WERKEN IN DE INTERNATIONALE HOTSPOT VAN NEDERLAND? FULLTIME GENIETEN IN GIETHOORN! ONZE 

GASTEN ZOEKEN HULP SMAAKMAKER MET PASSIE VOOR MOOIE REGIONALE PRODUKTEN  

ONZE GASTEN ZOEKEN HULP SMAAKMAKER MET PASSIE VOOR MOOIE PRODUKTEN 

De dames van de Jonge is een uniek en intiem 4-sterren hotelletje met restaurant, tuinkamer, terras 

met kruidentuin en vergaderzaal. Het hotel en restaurant ligt aan de rand van het oude dorp 

Giethoorn omringd door de wetlands van Nationaal Park Weerribben - Wieden. Het team van de 

dames legt de lat graag hoog als het gaat om vakbekwaamheid, gastvrijheid, creativiteit en vooral 

smaak. Je werkt met verse & regionale producten en een duidelijke filosofie over kwaliteit. 

De dames wordt gerund door een zeer enthousiast team met als slogan: 

Gast Rust Opleiden Energie Natuur 

Het restaurant is een eerbetoon aan de omgeving en haar natuurlijke ingrediënten. We hebben een 

mooie (beperkte) kaart met pure gerechten en aandacht voor regionale leveranciers. Daarnaast biedt 

de dames ook talloze mogelijkheden voor arrangementen, evenementen, teambuilding, 

buitenactiviteiten en vergaderfaciliteiten. 

Welke ervaring neem je mee? 

Je hebt ervaring met koken en geniet gepassioneerd van lekkere smaken en een mooie presentatie. 

De kwaliteitseisen van voedselproductie verwerk je in de gerechten. Je hebt oog voor detail, werkt 

hygiënisch en bent een teamplayer. Onder druk werken geeft je plezier! Maar je draait je hand ook 

niet om voor de grote schoonmaak. Onze gasten laten smullen van pure menu’s geeft jou een kick. 

COMPETENTIES 

Creatief| Stressbestendig | Leergierig| Planner| Passie voor smaak 

WAT BIEDEN WIJ  

Wij bieden je een veelzijdige functie in een inspirerend en enthousiast team. In de keuken kun jij je 

creativiteit kwijt. Je weet hoe je moet plannen en kunt onder druk smaakvolle gerechten opmaken. 

Mede doordat wij met mooie producten en een enthousiast team werken, is er altijd genoeg 

uitdaging en bedrijvigheid! Contract en uren in overleg, minimaal vier dagen per week beschikbaar 

en een salaris conform Horeca CAO. 

Stuur je CV, een foto van je kookkunsten en motivatiebrief de dames van de Jonge Hotel – 

Restaurant, via info@dedamesvandejonge.nl. Voor algemene informatie kun je terecht op 

www.giethoornhotel.com voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Gabriella 

Esselbrugge via 0521-361360. 
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