De Meerpaal in Dronten verbindt mensen en organisaties. De unieke multifunctionele organisatie
biedt een breed scala aan activiteiten voor jong en oud op het gebied van cultuur, welzijn,
theater, bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Alles onder één dak, centraal
in Nederland, met veel gezichten en zeer veel gebruiksmogelijkheden. De ambitieuze organisatie
met 130 professionele medewerkers en 500 betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie,
ontmoeting en ontwikkeling op het gebied van kunst, cultuur, welzijn en evenementen.

Word jij enthousiaster van een spannende smaakcombinatie dan van de laatste Netflix-hit?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Zelfstandig Werkend Kok
(oproepbasis)

Functieomschrijving:
Als Zelfstandig Werkend Kok ben jij verantwoordelijk voor het (voor)bereiden en uitgeven van
onze gerechten van zowel lunch, diner a la carte, buffetten tot aan het verzorgen van horecaarrangementen bij evenementen/congressen. Gerechten stel je samen vanuit verse ingrediënten en/of
door leveranciers voorbewerkte en geportioneerde producten (halffabricaten). Naast jouw creativiteit
bij het opmaken van de gerechten, denk je creatief mee bij het ontwikkelen van de nieuwe
menukaarten. Ook het werken en schoonmaken volgens HACCP hoort erbij. Samen met jouw

collega’s van de horeca bezorg jij onze gasten een onvergetelijke beleving in De Meerpaal.
Wat vragen wij van jou:
 Een afgeronde MBO niveau 3 of MBO niveau 4 (kok)opleiding
 Aantoonbare werkervaring (minimaal 3 jaar) in een soortgelijke functie
 In het bezit zijn van HACCP en BHV en/of EHBO zijn een pré
 Een gastgerichte, pro actieve en enthousiaste werkhouding
 Een scherp oog voor kwaliteit en service
 Competenties: flexibel, creatief, innovatief en stressbestendig
Wij bieden:
 Een interessante, uitdagende en verantwoordelijke functie
 Dynamisch werken binnen een groeiende en unieke organisatie
 Een informele werksfeer
Reageren:
Heb jij interesse in bovengenoemde functie, dan verzoeken wij jij vriendelijk jouw schriftelijke
motivatie met CV vóór 11 februari 2019 te sturen aan: De Meerpaal, t.a.v. Diana Vinke, Postbus
92, 8250 AB Dronten of per mail aan personeelszaken@meerpaal.nl. Voor informatie kun je
contact opnemen met Diana Vinke, 0321 388 761.

www.meerpaal.nl

