
Join the club! 
JHB bestaat uit 

La Colline, De Bodega, 
De Nieuwe Wereld en 
Het Friethuys. Je hebt 

ca. 100 collega’s en een 
bedrijfscultuur die je 
alle kansen biedt.

Eet- en drinkcafé De Nieuwe Wereld, onderdeel van Jordaans Horeca Bedrijven (JHB: het leukste – én 
grootste – horecabedrijf van Oss) zoekt een

ZELFSTANDIG WERKEND KOK

Een werkdag bij DNW... 
Samen met je collega’s is de keuken jouw domein. Jouw werkdag bestaat het meest uit datgene waar jij zo van houdt, koken! Je 
collega’s helpen je met de voorbereidingen zodat jij kan bakken, koken en grillen en onze gasten kan voorzien van de lekkerste 
gerechten vol smaak! Heb je ineens een leuk idee? In de rustige momenten werk je dit recept uit, wie weet voor op de nieuwe 
kaart. Jouw werkdag bestaat naast koken ook uit controleren. Hoe is het met de kwaliteit van de producten? Hebben we alles 
nog op voorraad? Houdt iedereen zich aan de hygiëneregels? Jij zorgt ervoor dat het keukenteam weet wat ze moeten doen. 
Ook bespreek je aan het einde van de dag met je team wat er goed en minder goed ging. Samen zorg je voor een opgeruimde 
keuken, zodat je collega’s de volgende dag schoon beginnen. En dan nog even een lekker sluitdrankje aan onze eigen bar, 
bijkletsen met collega’s van de bediening en met elkaar de mooiste verhalen delen!

JIJ
• houdt ervan om gasten te verrassen met onze mooie gerechten; 
• durft alles te proeven, gelukkig staan er geen escargots op ons menu;
• houdt je hoofd koel, ook tijdens onze piekmomenten;
• zit niet graag stil, ziet werk liggen en pakt dit op;
• snapt dat werken in de avonden, weekenden en op feestdagen erbij hoort.

WIJ
• betalen elke maand netjes jouw salaris zodat jij leuke dingen kunt doen;
• zitten midden in het centrum van Oss, je kunt niet om ons heen;
• zorgen voor een goede sfeer op de werkvloer; 
• drinken graag na werktijd met elkaar een drankje aan onze eigen bar;
• vinden het leuk als jij wil doorgroeien, onze F&B academy helpt je daarbij; 
• zorgen goed voor jou met een lekkere verse maaltijd uit eigen keuken tijdens je pauze;
• hebben een gezellige personeelsvereniging waar jij lid van kunt worden;
• vinden het superleuk als jij bij ons komt werken!

BEN JIJ 

dE SMAAKMAKER
DIE DE LEKKERSTE
GERECHTEN 
MAAKT?

SOLLICITEREN

JIJ + WIJ = 
Solliciteren maar! 

Klik op de button; selecteer de juiste vacature en vergeet niet om jouw CV (mét recente foto) te uploaden!

https://jordaans.dehorecaplanner.nu/index.php?option=com_cards&controller=jobapplications&Itemid=2



