
Voor de nieuwste aanwinst van de Merx in Berghem zijn wij op zoek naar een 
zelfstandig werkend kok. De Merx is een begrip in de wijde omgeving en menigeen 
heeft hier al wel eens een feestje gevierd! Dit familiebedrijf bestaat reeds sinds 1956 
en de vierde generatie staat alweer klaar om de zaak voort te zetten. 

Vorm het hart van ons nieuwe restaurant genaamd Oma Peetje. Verwen een brede 
doelgroep met een variatie aan lekkerheden uit de Nederlands Franse keuken. 
En laat de mensen genieten van jouw kookkunsten binnen een gemoedelijke en 
familiaire sfeer. Lijkt dit je wat? Misschien zijn wij dan wel op zoek naar jou!

Functieprofiel 
•  Als zelfstandig werkend kok verwachten wij dat je de keuken en de 
   werkzaamheden weet op te zetten 
•  Je kunt een gehele menukaart samenstellen
•  Voldoende creativiteit om regelmatig de menukaart te wisselen 
•  Toezien op kwaliteit en presentatie van gerechten
•  Sturende kracht naar de medewerkers en wil hen ook graag iets nieuws leren
•  Een aantal jaren relevante ervaring 
•  In bezit van het diploma HACCP 
•  Leermeester diploma is een pré
•  Sociale hygiëne 

WIJ BIEDEN
•  Een bovengemiddeld salaris en aantal vakantiedagen
•  Full- of parttime functie tijdens de openingstijden van het restaurant
•  Het restaurant is geopend van donderdag tot en met zondag 
•  Je wordt onderdeel van een snel ontwikkelend en groeiend horecabedrijf
•  Je komt te werken in een gezellige, hardwerkende club waar ook zeker ruimte is    
  voor plezier

SALARIS INDICATIE
Voor deze functie ontvang je een bovengemiddeld salaris passend bij toonbare 
relevante ervaring.  

AANVULLENDE TAKEN
•  Inkopen doen 
•  Naast het samenstellen van de menukaart van Oma Peetje verwachten we ook 
dat je meedenkt bij de menu en arrangementenkaarten van De Merx
•  Je rapporteert aan en hebt maandelijks overleg met het MT 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar 
stephanie@demerx.nl met je CV en motivatiebrief.

We maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 

Vacature
zelfstandig werkend kok 


