
Keuken-medewerker 
 

Op onze boerderij is altijd wat te doen! En dat maakt hongerig. In ons 
Tuincafé en de keuken werken we enkel met biologische ingrediënten. 
We serveren met veel plezier de gerechten van onze kaart ; lekker, 
voedzaam én mooi.  
 
Wij zijn op zoek naar versterking van ons Horeca-team! Vanuit onze 
kleine keuken worden soepen, sandwiches, broodjes en salades 
geserveerd. We zoeken iemand die gevoel heeft voor smaak en het leuk 
vindt van elke bestelling weer wat moois te maken. Je zorgt aan het 
begin van de dag voor een sterke voorbereiding; je kunt niet zonder een 
goede mis en place. Een deel van je mis en place wordt aangeleverd 
vanuit de grote keuken, waar je collega’s een deel van het voorwerk 
doen. De druk in de keuken kan flink oplopen. In die pieken is het heel 
belangrijk je tijd en je werk goed in te delen, natuurlijk krijg je hierbij hulp. 
Uiteraard laat je - na een dag waarin je alle gerechten met trots hebt 
geserveerd - je keuken weer schoon achter. 
 
We werken met een leuk team, dat zeker op de drukke dagen (en daar 
hebben we er nogal wat van) flinke inspanning levert. Uiteraard volgt 
daarna weer de ontspanning, waar we óók veel plezier aan beleven.  
 
Extra informatie: 

• meestal werkdagen van 9.30-18.30u 
• je werkt veel zelfstandig 
• durf duidelijk te communiceren 
• wees kritisch op de jouw aangeleverde producten, zo houden we 

onze kwaliteit hoog 
• horeca-ervaring en specifiek keuken-ervaring is belangrijk, maar 

geen keiharde eis. We weten dat wanneer je er gevoel voor hebt, 
het snel opgepikt kan worden. Je krijgt ruimte om te groeien binnen 
je werk. 

 

Het aantal dagen is flexibel. We werken veel ook in het weekend, dus 
dat mag geen bezwaar zijn. Wil je solliciteren en past de bovenstaande 
beschrijving bij jou? Stuur dan je CV en je motivatie. Maak er geen 
zakelijke brief van, we houden van vrolijkheid en niet te moeilijk doen. 
De email kan je sturen naar Lisan Sturkenboom: 
lisan@fruittuinvanwest.nl 
 


