
 

Het succes van Hofmans maaltijden & catering wordt bepaald door het werk wat alle 
medewerkers bij Hofmans verrichten! En het plezier wat men daaraan beleeft. Als bedrijf 

zetten wij ons er voor in om mensen met een arbeidshandicap werkgelegenheid te bieden. Als 
Zelfstandig werkend kok kom je ook in contact met deze doelgroep. 

 

Kom jij ons als Zelfstandig werkend kok versterken?!  

(Fulltime) 

 
Functie omschrijving 
Als zelfstandig werkende kok ben je verantwoordelijk voor het bereiden van maaltijden en het 
zelfstandig voorbereiden en draaien van cateringopdrachten op locatie. Je werkt nauw samen 
met de medewerkers in de keuken en ziet toe op de kwaliteit van de maaltijden. 
 
Een greep uit de taken en verantwoordelijkheden 
 

• Bereiden van producten op basis van de nieuwste kookmethodes; 

• Beoordelen van de kwaliteit van te gebruiken producten/ingrediënten (versheid, 

houdbaarheid e.d.)  

• Toezien op controle van de kwaliteit van het product wat de deur uit gaat; 

• Ontvangen, controleren en opslaan van bestelde voedingsmiddelen en andere 

artikelen; 

• Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van HACCP; 

• Begeleiden en inwerken van nieuwe medewerkers, stagiaires en leerlingen; 

• Ontwikkelen/aanpassen van recepten, maken van calculaties e.d. en bespreken van 

afwijkende menu’s voor partijen; 

• Uitwerken van voorstellen in receptuurinstructies e.d. 

• Na overleg met de vaste kok zelfstandig uitvoeren van cateringopdrachten op locatie. 

 

 
Functie-eisen 

• Afgeronde opleiding Zelfstandig werkend kok niveau 3; 

• Leermeester; 

• Enkele jaren ervaring; 

• Kennis van HACCP en Warenwet; 

• Verantwoordelijkheid gevoel; 

• Geen 9 tot 5 metaliteit; 

• Teamplayer; 

• In het bezit van een rijbewijs; 

• Leergierig, enthousiast en gemotiveerd; 



 

 

 

 

Wij bieden 
 
 

• Salaris conform horeca CAO; 

• Een veelzijdige functie in een informele organisatie; 

• Een plezierige en dynamische werkomgeving; 

• Passende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Durf jij deze interessante uitdaging aan?! 
Mail dan voor 20 mei a.s. je cv met motivatiebrief naar personeelszaken@hofmanscatering.nl 
Zie voor meer informatie over ons bedrijf: www.hofmanscatering.nl 
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