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Samen plezier maken. Tijd nemen voor elkaar en voor een goed gesprek. Lekker samen eten, een 
glaasje drinken en genieten van het leven. Bij de Strabrechtse Hoeve realiseren wij ons waar het 
werkelijk om draait in het leven. Ontdek de Brabantse gezelligheid. Geniet van heerlijk bourgondisch 
eten en maak samen plezier tijdens verschillende groepsactiviteiten. Laat u verrassen door de vele 
mogelijkheden voor feesten, diners en bijeenkomsten. Of u nu na een wandeling komt voor een 
hapje en een drankje, of op zoek bent naar een sfeervolle locatie voor uw bruiloft of 
bedrijfspresentatie, bij de Strabrechtse Hoeve vindt u altijd wat u zoekt. 

 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een 

ZELFSTANDIG WERKEND (CHEF-)KOK 

Fulltime baan (38 uur) 

 
Jouw functie in het kort 

Als zelfstandig werkend kok volg je het ritme van de dag. Van een lunch, tot borrel, tot een 
overheerlijk diner. Tover jij in een handomdraai de heerlijkste gerechten op tafel, kun jij zelfstandig 
werken in de keuken en ben jij creatief op culinair gebied? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wat ga je doen? 

Onze ideale kandidaat is in staat om de gasten een overheerlijk gerecht voor te schotelen met oog 
voor detail, kwaliteit en service. De regels van HACCP en Sociale Hygiëne zijn jou bekend. Verder krijg 
jij als medewerker alle ruimte om met ons mee te groeien en mee te denken. Met jouw creativiteit 
zorg je voor fris opgemaakte borden. Of het nu gaat om een baguette carpaccio, een maaltijd salade 
met zalm of een Tournedos Rossini. Jij draait je hand er niet voor om. Je bereidt alles met plezier en 
ook onder druk weet je alle gerechten perfect te presenteren. 

Wat vragen wij van jou? 

Als zelfstandig werkend (chef-)kok vragen wij  
- Je hebt ervaring in een gelijkwaardige functie 
- Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau 
- Je bent praktisch en positief ingesteld 
- Je woont in een straal van 25 km rondom Mierlo  
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Wat krijg je daar voor terug? 

-Een marktconform salaris 
-Een jaarcontract met een optie tot een vast contract 
-Reiskostenvergoeding (vanaf 10 km enkele reis) 
-Een fulltime baan (38 uur) om zelf invulling aan te geven  
 

Heb jij de smaak te pakken? Laat dan van je horen! 

Heb jij de smaak te pakken en kan je niet wachten om te beginnen? Laat dan van je horen! Stuur je 
motivatie en CV naar: Strabrechtse Hoeve, t.a.v. Peter-Paul van Meerwijk, Aardborstweg 19, 5731 PS 
Mierlo of online via https://strabrechtsehoeve.nl/vacatures  
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Peter-Paul van Meerwijk 06-54324774 of  0492-662266 

 

 

 

Ontdek de Brabantse gezelligheid 
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