Zelfstandig werkend kok
Restaurant Hoekenrode is gespecialiseerd in gril gerechten en bied dan ook een breed scala aan
overheerlijke vlees en vis gerechten. Al onze gerechten worden bereid op onze gas grill, wij bieden daarom
ook verschillende soorten vlees (inclusief verschillende gewichten) aan op ons diner menu.
Tijdens onze lunches bieden wij onder andere overheerlijke vers bereide salades, panini's, uitsmijters en
onze specialiteit het Hoekenrode 12-uurtje.
Wij zitten vlak naast het Bijlmer Station en midden tussen de kantoren. Wij hebben het dan ook tijdens
zowel lunch als avond lekker gezellig. Op de donderdagen en vrijdagen hebben wij van de omliggende
kantoren een gezellig borrel drukte en tevens zijn wij veel bezocht door evenementen gangers (HMH, Ziggo
Dome & Voetbal fans).
Wij, van restaurant Hoekenrode, zijn op zoek naar zelfstandig en snel werkende kok die een passie heeft
voor vlees en dusdanig de verschillen kent tussen de verschillende soorten vlees. Ben jij veelzijdig, gezellig
en op zoek naar een leuke baan in een leuk team? Dan ben jij vast de persoon die wij zoeken!
Wij zijn op zoek naar iemand die de volgende kwaliteiten bezit:
- Flexibel (afwisselend werken, ochtend/avond en weekenden)
- Stressbestendig
- Zelfstandig
- Vlot
- Ervaring met de Franse, Nederlandse, Engelse keuken
- Ervaring met gril gerechten
- Minimum van 3 jaar ervaring als zelfstandig bedienend personeel
- Hart voor Horeca!
Lijkt het je leuk om bij ons te werken? Stuur dan snel je CV en motivatie naar "Werken@Hoekenrode.nl" ter
attentie van Thara Hakkenberg en hopelijk kunnen wij elkaar snel collega's noemen!

Eerste Medewerker Bediening
Restaurant Hoekenrode is gespecialiseerd in gril gerechten en bied dan ook een breed scala aan
overheerlijke vlees en vis gerechten. Al onze gerechten worden bereid op onze gas grill, wij bieden daarom
ook verschillende soorten vlees (inclusief verschillende gewichten) aan op ons diner menu.
Wij zitten vlak naast het Bijlmer Station en midden tussen de kantoren. Wij hebben het dan ook tijdens
zowel lunch als avond lekker gezellig. Op de donderdagen en vrijdagen hebben wij van de omliggende
kantoren een gezellig borrel drukte en tevens zijn wij veel bezocht door evenementen gangers (HMH, Ziggo
Dome & Voetbal fans).
Wij, van restaurant Hoekenrode, zijn op zoek naar zelfstandig en snel werkende eerste medewerkers voor in
de bediening. Ben jij veelzijdig, gezellig en op zoek naar een leuke baan in een leuk team? Dan ben jij vast de
persoon die wij zoeken!
Wij zijn op zoek naar iemand die de volgende kwaliteiten bezit:
- Flexibel (afwisselend werken, ochtend/avond en weekenden)
- Stressbestendig
- Vlot en niet op z'n mondje gevallen
- Vriendelijk naar gasten en collega's
- Heeft ervaring met het werken van handhelds (digitaal opneem tablet)
- Minimum van 3 jaar ervaring als zelfstandig bedienend personeel
- Hart voor Horeca!
Lijkt het je leuk om bij ons te werken? Stuur dan snel je CV en motivatie naar "Werken@Hoekenrode.nl" ter
attentie van Thara Hakkenberg en hopelijk kunnen wij elkaar snel collega's noemen!

Zelfstandig werkend bar medewerker
Restaurant Hoekenrode is gespecialiseerd in gril gerechten en bied dan ook een breed scala aan
overheerlijke vlees en vis gerechten. Al onze gerechten worden bereid op onze gas grill, wij bieden daarom
ook verschillende soorten vlees (inclusief verschillende gewichten) aan op ons diner menu.
Wij zitten vlak naast het Bijlmer Station en midden tussen de kantoren. Wij hebben het dan ook tijdens
zowel lunch als avond lekker gezellig. Op de donderdagen en vrijdagen hebben wij van de omliggende
kantoren een gezellig borrel drukte en tevens zijn wij veel bezocht door evenementen gangers (HMH, Ziggo
Dome & Voetbal fans).
Wij, van restaurant Hoekenrode, zijn op zoek naar zelfstandig en snel werkende eerste medewerker voor in
de Bar. Ben jij veelzijdig, gezellig en op zoek naar een leuke baan in een leuk team? Dan ben jij vast de
persoon die wij zoeken!
Wij zijn op zoek naar iemand die de volgende kwaliteiten bezit:
- Flexibel (afwisselend werken, ochtend/avond en weekenden)
- Stressbestendig
- Vlot en niet op z'n mondje gevallen
- Vriendelijk naar gasten en collega's
- Heeft ervaring met het werken van handhelds (digitaal opneem tablet)
- Minimum van 3 jaar ervaring achter de bar
- Ervaring met het maken van cocktails
- Leuke uitstraling en charme
- Hart voor Horeca!
Lijkt het je leuk om bij ons te werken? Stuur dan snel je CV en motivatie naar "Werken@Hoekenrode.nl" ter
attentie van Thara Hakkenberg en hopelijk kunnen wij elkaar snel collega's noemen!

