
 

City & Churchill hotel – Terneuzen Hotels – Zelfstandig werkend kok  

Voor onze beide hotels zoeken wij een actieve, gemotiveerde en enthousiaste Zelfstandig 

werkend kok, die de kwaliteit van de keuken samen met ons verder kan uitbreiden.   

 

Wie ben jij?  

• Koken is niet alleen je werk maar ook je passie.  

• Je hebt nog geen ervaring maar bent wel leergierig? Wij leren het je graag!  

• Jij bent graag onder de mensen.  

• Je ziet de voordelen van werken in een professionele organisatie.   

•  

  

Wie zijn wij?  

• Terneuzen Hotels is met 2 hotels gevestigd in Terneuzen. Ons drie- en 
viersterrenhotel bevinden zich midden in de stad en aan de Westerschelde.  

• ‘Comfort is our business’,  wij maken samen een positief verschil voor gast en 
medewerker.  

•  
  

Wat ga je doen?  

• Voorbereidende werkzaamheden.  

• Bereiden van gerechten.  

• Meedenken over opmaak en presentatie.  

• Bijdragen en kwaliteit en optimalisatie.  

• Opruimwerkzaamheden na afloop en tussentijds.  

• Werken met het voedselveiligheidsplan (HACCP).  

 

 

 

 

 

  



 

Wat bieden wij jou?  

• Een goed, marktconform salaris.    

• Een rooster dat voor ons beiden werkt.   

• Korting op overnachtingen & 35% korting op eten en drinken bij onze hotels en 
restaurants.  

• Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer  

•  

  

Enthousiast maar hoe nu verder?  

• Stuur een mail naar a.degroene@terneuzenhotels.nl met je telefoonnummer, we 
nemen dan binnen 48 uur telefonisch contact met je op.  

• We plannen een kennismaking in. Je kunt wat meer vertellen over jezelf en wij wat 
meer over de functie.   

• Wanneer we allebei enthousiast zijn bespreken we het vervolg en startdatum. Dat 
kan dus overmorgen al zijn!  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 

 

Privacy policy  
Voor onze volledige privacy policy verwijzen wij u naar onze website;  
https://www.terneuzenhotelscity.nl/privacy-policy/ 
Terneuzenhotels respecteert uw privacy.  
 
Zodra de functie is vervuld zullen wij de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens 

vernietigen. 

 


