
 
VACATURE 

Culinair vakman/vrouw 
 

Ben jij de persoon die graag experimenteert met gevarieerde, lokale en seizoensgebonden 
producten en kun jij niet wachten om eigen creaties en gerechten op tafel te zetten?  

Dan zijn wij op zoek naar jou!  

De Laape is een event locatie gericht op de zakelijke markt. Midden in de natuur op het Friese 
platteland staan twee vergaderkassen met aansluitend 18 eenpersoonskamers én een modern 
gerestaureerde boerderij. We bieden alle faciliteiten voor een teambuilding, klantenevent, training, 
meerdaagse of heisessie.  

Wij zijn ervan overtuigd dat je gezonde beslissingen kunt maken in een gezonde omgeving. Daarom 
vinden we het belangrijk dat onze gasten vers, verantwoord en gevarieerd eten. Van jou wordt 
hierin vakkennis verwacht van ingrediënten zodat je soepel om kunt gaan met dieetwensen.  

Zie jij jezelf koken volgens de principes van de Dutch Cuisine mét producten uit eigen moestuin? En 
wil je onze gasten het gevoel geven dat ze gezond en gevarieerd eten, lees dan vooral verder!  

Jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden: 

- Ontwikkelen van recepten en menu’s  
- Inkopen/bestellen van lokale en benodigde producten 
- Experimenteren met ingrediënten om nieuwe, verrassende en gezonde creaties te maken 
- Overleg met de tuinman over de indeling van de moestuin  
- Beoordelen van de te gebruiken ingrediënten op versheid en houdbaarheid  
- Toezien op naleving van hygiënische- en voedselveiligheidsvoorschriften  

Wat wij vragen:  

- Een afgeronde koksopleiding (aanbevolen) en kennis van de HACCP richtlijnen 
- Kennis van koken met natuurlijke producten of enthousiast om hiermee aan de slag te gaan 
- Oog voor detail  
- Je bent creatief, flexibel en gastgericht  
- Je beschikt over goede sociale- en communicatieve vaardigheden  
- Je hebt passie voor het vak en wilt je graag blijven ontwikkelen  

Wat wij bieden:  

- Functie voor 32-40 uur op een prachtige locatie die aangesloten is bij Dutch Cuisine  
- Aantrekkelijke werktijden, voornamelijk doordeweeks en overdag 
- Marktconform salaris en feestdagen vrij!  
- Een leuk team met wie je de gasten een onvergetelijk verblijf bezorgt!  

 

Herken jij jezelf in deze omschrijving en hebben we je interesse gewekt? Dan zien we graag je CV 
tegemoet via info@delaape.nl. 

  


