ONTBIJT KOK (fulltime/parttime)
Werk hard en maak plezier! Wie zegt dat werk en plezier niet samengaan? Bij Hotel 46
werken we alle dagen hard voor onze gasten. We doen dat samen én met veel
plezier! Daarom is het er zo gezellig, voor ons en zeker ook voor onze gasten! Hotel 46
ligt in Wintelre, midden in de prachtige Brabantse Kempen, vlak bij Eindhoven en
Eindhoven Airport. De perfecte plek voor een recreatief verblijf of om te vertrekken
voor een vliegvakantie.
Never a dull moment! Met 74 kamers, het levendige restaurant ‘Craft’, een bruisend
terras en verschillende zalen is er echt altijd wel wat te beleven. 24/7 zijn we zowel voor
als achter de schermen aan het werk om het verblijf van onze gasten fantastisch te
verzorgen. Elke dag opnieuw leveren we zo samen een topprestatie! Houd jij van hard
werken en veel plezier? Dan pas je prima in het team van Hotel 46!
Ben jij een écht ochtendmens? Ben jij die vroege vogel die een lach op de gezichten
tovert van onze hotelgasten, omdat jij ze een heerlijk ontbijt voorschotelt? Dan zijn wij
op zoek naar jou! Als ontbijt kok verzorg jij het ontbijtbuffet bij Hotel 46 met jouw
collega’s in Restaurant Craft. Je bent ook de ondersteuning tijdens de lunch, zorgt voor
de voorbereidingen en helpt bij de gerechten. Je werkt van 06:00u tot ongeveer
14:00u dus in de middag geniet je van jouw vrije tijd! Je haalt veel plezier uit het
bereiden van gerechten en je vindt het super dat de gasten een
goede start van de dag hebben, dankzij jou.
Wat je doet: jij bereidt met plezier het complete ontbijtbuffet voor en zorgt dat alles in
de keuken op rolletjes loopt!
Wat wij bieden:
• Verschillende opleidingsmogelijkheden
• Ambitieus? Volop kansen en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
• Werken in een bruisende internationale werkomgeving waar geen dag hetzelfde is
• Fijne werksfeer en regelmatig gezellige uitjes en activiteiten

Bezorg jij onze gasten de beste start van een dag? Mail vandaag nog je cv en
motivatie naar pz@hotel46.nl

