
Sous-chef / Zelfstandig Werkend Kok  
Parktheater – Eindhoven 
 
Parktheater Eindhoven is een van de grotere theaters in Nederland en ligt aan de rand van het 
Stadswandelpark in Eindhoven. Meer dan 100 vaste medewerkers en oproepkrachten verzorgen en 
begeleiden meer dan 500 theatervoorstellingen en andere activiteiten voor bijna 300.000 bezoekers 
per jaar. 
 
Ter versterking van ons team in het restaurant zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de functie:  
 
Sous-chef / Zelfstandig Werkend Kok (40 uur) 
 
Als Sous-chef / Zelfstandig Werkend Kok ben je verantwoordelijk voor de (voor)bereiding van 
gerechten en aansturing van het keukenpersoneel. De kok werkt volgens instructies met betrekking tot 
ingrediënten, recepturen, werkmethoden en uiterlijke presentatie. 

Wat zijn je verantwoordelijkheden? 

 Bereiden van gerechten volgens recepturen of specifieke aanwijzingen 

 Opmaak en uitgifte van gerechten volgens de voorschriften 

 Schoonmaken van de werkomgeving en keukenapparatuur en signaleren van mankementen 

 Mise en place en beoordelen van de kwaliteit van de geleverde producten 

 Inkopen van benodigde producten en ingrediënten 

 Toezien op naleving van de voorschriften op het gebied van HACCP en werk- en 
presentatiemethoden 

Wat vragen wij? 

 Je hebt een afgeronde vakopleiding ‘Zelfstandig Werkend Kok’ 

 Je bent flexibel, pro-actief en je hebt een 24/7 mentaliteit 

 Je bent representatief en stressbestendig 

 Je hebt oog voor kwaliteit en detail 

 Je bent een echte teamplayer 

 Je hebt kennis van de HACCP-richtlijnen 

 Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

 Je beheerst de Nederlandse taal 

 Woonachtig in (omgeving) Eindhoven 

Wat bieden wij? 

 Een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit 

 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden 

 Gunstig salaris  

 Gunstige arbeidstijden  

 Werken in een gezellige en dynamische omgeving en deel uitmaakt van een jong team  
 
Heb je interesse om aan de slag te gaan in het restaurant van het Parktheater? En voldoe je aan de 
functie-eisen? Dan nodigen we je uit te solliciteren d.m.v. een motivatie én CV met pasfoto te sturen 

naar Mark Helmonds, mark@parktheater.nl.    

We kijken uit naar jouw reactie! 
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