
Veelzijdige keuken met veel creatieve 
kanten. Koken op hoog niveau in een 
ontspannen sfeer.  

Veel verantwoordelijkheid.

Ruimte om mee te denken over nieuwe 
foodconcepten.

38 uur werken, in vier dagen. Minder uren 
zijn ook bespreekbaar.

Flexibiliteit. We houden rekening met 
verlof/privé aanvragen (uiteraard in 
overleg).

Vaak rustige periodes tijdens 
vakantieperiodes en feestdagen. Je 
kan dus genieten van een kerstdiner 
met familie of oud en nieuw vieren met 
vrienden.

Een grote liefde voor de keuken.

Bij voorkeur ervaring in soortgelijke 
keuken/branche.

Goede energie en gastvrijheid.

Twee van je topkwaliteiten; 
leergierigheid en stressbestendigheid.

Kennis van HACCP en minimaal een 
afgeronde MBO 3/4 opleiding.

2 jaar (minimaal) werkervaring als 
leidinggevende functie in de keuken.

Daarnaast ben je bij voorkeur woonachtig in 
de omgeving van Nijmegen en ben je in het 
bezit van een rijbewijs.

Ben jij een enthousiaste zelfstandig werkend kok die toe is aan een nieuwe stap of al een ervaren 
sous-chef en kun jij je vinden in het bovenstaande? Stuur je CV en motivatie naar 
personeelszaken@theattentiongroup.nl t.a.v. Kees Aalbers en verras ons! 

IS DEZE FUNCTIE JE OP HET LIJF GESHREVEN? 

Met uiteraard een passie voor koken, hartstocht voor de 
hospitalitybranche en een zwak voor historische panden.

JIJ MAAKT HET VERSCHIL
Je hebt als chef-kok een grote liefde voor koken en bedenkt graag creatieve 
en verrassende concepten. Dit creëer je samen met een ambitieus en gezellig 
keukenteam. Wil je veel verantwoordelijkheid, een keukenteam aansturen en 
werken in een organisatie waar je echt hét verschil kan maken? Dan is dit wellicht 
een mooie kans voor jou! Deze functie is zeer geschikt als je toe bent aan een volgende 
stap of als je je freelance opdrachten achter je wilt laten.

EEN DIVERSE WERKOMGEVING EN EEN KLEIN HECHT TEAM
Je komt te werken in de veelzijdige keuken van onze evenementenlocatie Landgoed 
Brakkesteyn in Nijmegen. Naast een prachtige groene omgeving en een werkplek 
in een monumentaal pand heb je ook veelzijdigheid in werkzaamheden. Op onze 
evenementenlocatie wordt van alles georganiseerd; van bruiloften tot exclusieve gangen 
diners en van barbecues voor grote groepen tot aan zakelijke bijeenkomsten. Zo is geen dag in 
jouw keuken hetzelfde! Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de inkoop.

We genieten elke dag van onze werkzaamheden en dat dragen we uit! We zijn een klein, hecht 
team en werken veel samen. We bieden je een informele werksfeer en korte lijnen voor een 
goede communicatie. Daarnaast kom je te werken in een bedrijf dat vol in beweging is. Wij 
bieden een fulltime contract op basis van een 38-urige werkweek met uitzicht op een vast 
dienstverband.

DIT BIEDEN WE JE: JIJ BRENGT MEE:

vacature

CHEF-KOK (gemiddeld 38 uur)


