
Kom werken als ontbijtkok bij Boutique Hotel & Restaurant 
de Kastanjehof in Lage Vuursche! 

Zie jij jezelf werken op de gezelligste en leukste plek van Lage Vuursche middenin de natuur? Ons hotel is kort geleden 
geopend en hierdoor zijn wij op zoek naar een ontbijtkok. Het team van de Kastanjehof verzorgd de dagelijkse gastvrijheid 
voor onze hotel en restaurant gasten. De Kastanjehof is onderdeel van een bruisende Amsterdamse horecagroep met 
uiteenlopende zaken zoals de Vergulden Eenhoorn, Café restaurant Nieges en het West-Indisch Huis. Kom jij ons team 
versterken? Samen met een enthousiast team knallen we dagelijks om onze gasten een onvergetelijke ervaring te geven! 
Misschien maak jij binnenkort wel onderdeel uit van ons team 

Wat ga je doen? 

Onze gasten genieten volop van de omgeving en alles wat ons hotel te bieden heeft. Een goed begin van de dag is daarbij 
van groot belang. Jij bent als ontbijtkok van de Kastanjehof verantwoordelijk voor deze lekkere start en met jouw energie 
op de vroege morgen gaat dit helemaal goedkomen. Je komt te werken in een fris team die ervan houden om te knallen, 
maar altijd met behoud van kwaliteit. 

Wat vragen wij? 

 Je hebt vooral heel veel zin om deze nieuwe uitdaging aan te gaan! 

 Je hebt minimaal twee jaar ervaring in een (vergelijkbare) functie. 

 Je woont in de buurt van Lage Vuursche. 

 Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar. 

 Je kan goed zelfstandig werken maar bent ook een echte teamplayer. 

 Een beetje stress en drukte ga jij juist heel goed op. 

 Je hebt een afgeronde en relevante opleiding. 

 Gastvrijheid is voor jou de normaalste zaak van de wereld. 

 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hand-on mentaliteit. 

 Je bent bekend met HACCP-principes. 

Wat bieden wij? 

 Een afwisselende functie in een jong en dynamisch bedrijf. 

 De kans om je verder te ontwikkelen. 

 Werken in de horeca maar de rust en vrijheid middenin de natuur. 

 Een fijn salaris. 

 Vaste werkdagen in overleg. 

 Reiskostenvergoeding woon-werk. 

 25 vakantiedagen (o.b.v. een fulltime dienstverband). 

 Personeelskorting van 25% (bij Kastanjehof zelfs 50%!) in al onze andere zaken. 

 Pensioenregeling bij Pensioenfonds Horeca & Catering. 

 Lunch en diner tijdens werktijd verzorgen we uiteraard net als heerlijke koffie en thee. 

 Personeelsfeesten en uitjes met fijne collega’s 

Meer informatie 

Onze horeca groep timmert al ruim 10 jaar aan de weg. Met bekende zaken zoals Hannekes Boom, Brasserie Lolita, 
Vergulden Eenhoorn en Café Restaurant Nieges zijn we niet meer uit de stad weg te denken. Onze laatste aanwinst is een 
uitstapje buiten de hoofdstad, Boutique Hotel de Kastanjehof in Lage Vuursche. Dit bijzondere hotel laat heel goed de 
diversiteit van de groep zien. Onze zaken hebben bewust een eigen identiteit maar achter de schermen werken wij als één 
organisatie. De jonge en ondernemende geest van de organisatie proef je overal terug. 

Neem contact op! 

Heeft deze vacature jouw interesse? Laat dan van je horen en solliciteer snel. Heb je na het lezen van de vacature nog 
vragen over de functie neem dan contact op met Nick Hessing. Mailen kan naar werken@dekastanjehof.nl of bel                
035 720 00 60. Hij vertelt je graag meer over deze vacature en nodigt je graag uit voor een persoonlijke kennismaking. 


