
Zie jij jezelf als de grote eindbaas verantwoordelijk voor 
alle food gerelateerde verkopen Stuur dan je sollicitatie 

naar info@groepsuitjesbreda.nl

mailto:buiten@bootjevarenbreda.nl


Waar kom je te werken?Waar kom je te werken?
Je komt te werken voor Groepsuitjes BV. Hieronder vallenJe komt te werken voor Groepsuitjes BV. Hieronder vallen  
de bedrijven, BAAI Breda, Bootje Varen Breda en STRNDde bedrijven, BAAI Breda, Bootje Varen Breda en STRND  
events. Een diverse werkplek op de mooiste locaties vanevents. Een diverse werkplek op de mooiste locaties van  
Breda.Breda.     
  
Wat ga je doen?Wat ga je doen?    
Jij wordt de grote eindbaas verantwoordelijk voor alleJij wordt de grote eindbaas verantwoordelijk voor alle   
food gerelateerde verkopen. Dit loopt uiteen van BBQ'sfood gerelateerde verkopen. Dit loopt uiteen van BBQ's   
voor grote groepen tot maatwerk voor onze gasten bijvoor grote groepen tot maatwerk voor onze gasten bij   
Baai Breda en STRND. Je job begint met hetBaai Breda en STRND. Je job begint met het  
allerbelangrijkste van alles! Het inrichten, coördineren enallerbelangrijkste van alles! Het inrichten, coördineren en  
uitdenken van 2 productiekeukens waar jij met jouwuitdenken van 2 productiekeukens waar jij met jouw  
team de verantwoordelijkheid gaat dragen voor hetteam de verantwoordelijkheid gaat dragen voor het   
creëren van de lekkerste en meest bourgondischecreëren van de lekkerste en meest bourgondische  
invulling van ons culinaire aanbod.invulling van ons culinaire aanbod.   

Wat heb jij Groepsuitjes BV te bieden?Wat heb jij Groepsuitjes BV te bieden?  
  Wij zoeken een enthousiaste kok, met een grote dosisWij zoeken een enthousiaste kok, met een grote dosis   
humor en iemand die houdt van gezelligheid op dehumor en iemand die houdt van gezelligheid op de  
werkvloer. Ben jij enthousiast, flexibel, representatief enwerkvloer. Ben jij enthousiast, flexibel, representatief en  
weet jij dagelijks de gastverwachting te overtreffen, danweet jij dagelijks de gastverwachting te overtreffen, dan  
ben jij de chef-kok waar we naar op zoek zijn. Buiten hetben jij de chef-kok waar we naar op zoek zijn. Buiten het  
feit dat het allemaal heel leuk en gezellig is vragen wefeit dat het allemaal heel leuk en gezellig is vragen we  
ook een behoorlijke dosis ervaring in de keuken en danook een behoorlijke dosis ervaring in de keuken en dan  
voornamelijk op culinair en leidinggevend niveau.voornamelijk op culinair en leidinggevend niveau.   

  



Je bent verantwoordelijk en kan sturing geven aanJe bent verantwoordelijk en kan sturing geven aan  
ons keukenteamons keukenteam  
Je bent enthousiast, energiek en een echteJe bent enthousiast, energiek en een echte  
teamplayerteamplayer  
Je bent flexibel inzetbaar en bereid om in hetJe bent flexibel inzetbaar en bereid om in het  
weekend en in de avonden te werkenweekend en in de avonden te werken  
Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare leidinggevendeJe hebt minimaal 5 jaar aantoonbare leidinggevende  
capaciteiten in de keukencapaciteiten in de keuken  
Salaris is conform je kennis en ervaringSalaris is conform je kennis en ervaring  
Het gaat om een full time dienstverband van eenHet gaat om een full time dienstverband van een  
jaar, met binnen 6 maanden de mogelijkheid totjaar, met binnen 6 maanden de mogelijkheid tot   
onbepaalde tijdonbepaalde tijd   

Je wordt in 1 keer verantwoordelijk voor de keukens vanJe wordt in 1 keer verantwoordelijk voor de keukens van  
3 verschillende zaken en je kunt alles volledig naar je3 verschillende zaken en je kunt alles volledig naar je   
eigen hand zetten zolang het aansluit bij heteigen hand zetten zolang het aansluit bij het   
gedachtengoed van onze mooie Leisure bedrijven ingedachtengoed van onze mooie Leisure bedrijven in  
Breda. Uiteindelijk willen wij iedereen een glimlach opBreda. Uiteindelijk willen wij iedereen een glimlach op  
het gezicht bieden waarin de culinaire invulling een grotehet gezicht bieden waarin de culinaire invulling een grote  
rol speelt.rol speelt.   
  
Jouw profiel:Jouw profiel:   

  
Solliciteren?Solliciteren?  
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deBen jij enthousiast geworden na het lezen van de  
vacature en zie jij jezelf helemaal in het team vanvacature en zie jij jezelf helemaal in het team van  
Groepsuitjes BV werken? Stuur dan je CV enGroepsuitjes BV werken? Stuur dan je CV en  
motivatiebrief naar motivatiebrief naar info@groepsuitjesbreda.nlinfo@groepsuitjesbreda.nl   
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