
 

 

 

Buurzame Sociale Kok gezocht! 

 
Buurzaam eten gaat over het creatief, gezond en lekker koken met wat over is bij ondernemers uit 

de buurt. En dat niet alleen. Buurzaam Koken|Eten is ook een project voor en door buurtbewoners 

bedoeld om mensen uit de buurt een plek te bieden. Een plek waar zij gezond, goedkoop en 

natuurlijk lekker kunnen eten en tegelijkertijd kunnen bijkletsen met buurtgenoten.  

 

 Ben jij die kok, die het een uitdaging vindt om met een klein budget een heerlijk gerecht op 
tafel te toveren?  

 Geeft het je voldoening als jouw “restaurantje” dagelijks vol zit? 

 Ben jij die Sociale Buurzame Kok die zijn/haar hand er niet voor omdraait om, met de 
ingredienten die overblijven bij collega koks uit de buurt, een smakelijke voedzame maaltijd 
op tafel te zetten? 

 Vind jij het leuk om met de buurtbewoners om tafel te gaan en hecht jij waarde aan 
opbouwende kritiek en ongevraagd advies?  

 

Dan zijn wij op zoek naar jou!!!!!  Maar wie ben jij? 

 

● Je beschikt over een afgeronde relevante vooropleiding en hebt ervaring in de horeca. Je 

bent op de hoogte van de actuele HACCP normen. Een klantgerichte gastvrije instelling, oog 

voor kwaliteit, flexibiliteit, goed kunnen samenwerken en creativiteit zijn van belang. Je hebt 

gevoel voor stijl en sfeer en bent bereid om wisselende diensten te werken, ook in de 

weekenden en schoolvakanties. Je bent flexibel en op oproep beschikbaar. kan omgaan met 

mensen in alle soorten en maten, 

● Je bent niet bang om de leiding waar nodig de leiding te nemen. 

● flexibel zijn/haar uren in kan delen  

● Je legt makkelijk contact legt met eventuele samenwerkingspartners. 

● Oh ja, het is handig als je zelf horeca kennis hebt en de juiste papieren hebt (Sociale Hygiene 

en HACCP). 

 

De opdracht kan zowel via een zzp-constructie worden uitgevoerd of middels een contract van min. 

16, max. 24 uur, schaal 6/7 CAO Sociaal Werk. 

 

Laat je ons weten waarom jij onze Buurzame Kok bent die vuurtjes kan aansteken én opstoken? Mail 

dan jouw reactie en CV voor 1 maart 2019 naar solliciteren@desocialemaatschap.nl onder 

vermelding van Buurzame Sociale Kok. 

 

Meer informatie over het profiel, de werkzaamheden en de kwaliteiten van de kok die wij zoeken 

vind je hier. Wil je hierna nóg meer informatie, dan kun je bellen met Suzanne Oehlen via 

020 – 2359 427 of 06 – 1306 9194. 

 

mailto:solliciteren@desocialemaatschap.nl
https://puurzuid.nl/wp-content/uploads/2018/12/Profiel-Kok-Buurzaam-PuurZuid.pdf

