
ZELFSTANDIG WERKEND KOK 

Smaeck Vermaeck is op zoek naar een zelfstandig werkende kok met passie voor koken. Kom jij 
werken in ons gezellige team van Smaeck Vermaeck!  

Met liefde voor het vak, produceert Smaeck Vermaeck een bijzondere smaakbeleving met 
kwalitaAeve verantwoorde ambachtelijke producten. We hebben verschillende keukens in ons bedrijf 
met ieder zijn eigen specialisme, waaronder een producAekeuken, party catering en diner aan huis. 
Je kunt bij ons dus veel leren en je ontwikkelen. We koken in grote hoeveelheden of aantallen zonder 
tekort te doen aan de kwaliteit. Want kwaliteit en zoveel mogelijk zelf bereiden staat voorop. We zijn 
een laagdrempelige organisaAe waar iedereen elkaar kent. Hou jij van diversiteit? Spreekt jou dit aan, 
dan pas jij in ons team. 

Wij werken op basis van een flexibel rooster van maandag tot en met zaterdag voornamelijk overdag 
alsook in de avonduren. Het rooster wordt in overleg vastgesteld en ruim op Ajd bekend gemaakt.   

Geen ervaring als kok maar wel passie voor eten en gastvrijheid? Dan is de vacature van hulpkok iets 
voor jou!  

We zoeken naar de volgende ingrediënten als zelfstandig werkend kok: 

- Je hebt een passie voor eten en drinken 
- Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke funcAe 
- Een echte doener en in staat zelfstandig te werken 
- Inspelen op foodtrends en ontwikkeling in de markt 
- Toezien op kwaliteit en presentaAe 
- Stressbestendig en weet overzicht te houden 
- Flexibel en houdt van uitdagingen 
- Teamplayer die graag in een dynamische omgeving werkt 
- WoonachAg in de buurt van Eindhoven 

Wat zijn jou ingrediënten als zelfstandig werkend kok die je meebrengt  

● Diploma MBO 3, 4 van een relevante opleiding (keuken, horeca) of relevante werkervaring 
● Flexibel in het werken met een wisselend rooster en weekenddiensten  
● Allround; je bent inzetbaar in al onze keukens na een gedegen inwerkperiode  
● HACCP diploma (gewenst) 
● Sociale Hygiëne (gewenst) 
● Passie voor eten, drinken en gastvrijheid  

De menukaart voor jou:  

● Een goed salaris 
● Reiskosten worden vergoed  
● 25 vakanAedagen bij een fullAme werkweek (38 uur)  
● Dienstverband van 32-38 uur per week, bespreek met ons de mogelijkheden!  
● Uitgebreide opleidings- en doorgroeimogelijkheden  
● Werken in een enthousiast en gezellig team  
● ZZP bestaat tot de mogelijkheden 
● Een plek om (door) te groeien en je te ontwikkelen 



Wie zijn wij: 
Smaeck Vermaeck is een jong enthousiast bedrijf dat streea ernaar om zoveel mogelijk biologisch en 
met seizoensgebonden producten te koken. Tevens zijn onze producten voor 99% huisgemaakt. Dit 
proef je uiteraard terug is onze gerechten. Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuwe technieken en 
concepten om de combinaAe tussen eten en beleving nog verder te perfecAoneren. Dit doen we in 
onze producAekeuken, catering parAjen en bij thuis diners. 

Hoe ziet het sollicitaOeproces eruit 
Spreekt deze vacature je aan, stuur dan je moAvaAe en CV naar info@smeackvermaeck.nl 

Hebben we een posiAeve match dan plannen we een proefwerkdag. 

mailto:info@smeackvermaeck.nl

