
   

 
 
 
Parttime Lunchkok 
 
Wil jij parttime jouw creatieve kant in de keuken inzetten als Lunchkok, denk jij daarbij aan gasten die 
dank zij jou met een tevreden gevoel hun reis of verblijf voortzetten? Dan zoeken wij jou! 
 
 “Red is not just a color, it is who we are! Say Hello to Red!” 
 
De Lunchkok bereidt en geeft een breed assortiment aan lunch gerechten door. Je zorgt voor de mis en 
place en jij houdt je voortdurend bezig met het waarborgen, verbeteren en hooghouden van de kwaliteit 
van ons restaurant/lobby tijdens de lunch. In opdracht van onze Chef en Sous Chef werk jij zelfstandig 
aan het bereiden van leuke gerechten van het comfort food en de guilty pleasures van onze kaart, tussen 
ongeveer 11 en 17 uur. En daarnaast is het naleven van, en werken volgens HACCP is onderdeel van je 
dagelijks routine. 
 
Persoonlijke kwaliteiten 
 
 Houdt van kwaliteit 
 Let op Hygiëne 
 Plannen en organiseren 
 Proactief 
 Samenwerken 
 Goede communicatieve vaardigheden 
 Creatief 

 
Herken jij jezelf hierin? Top, lees dan door … 
 
Het is fijn als je ook de Nederlandse en/of Engelse taal beheerst, en 
op MBO-4 niveau denkt en werkt; 
Je bent 3 á 4 dagen per week een aantal uren beschikbaar, tijdens de lunch periode; 
Daarnaast kijken we naar enige werkervaring, bijvoorbeeld in een hotel, restaurant of catering. 
 
Wij zorgen voor een plek in ons team: 
 Met een relaxte en open sfeer; 
 Waarin je jezelf kunt zijn (are YOUnique?);  
 Met professionele, maar vooral gezellige, collega’s; 
 Waarin wij het beste uit jou willen halen;   
 Waar je verschillende (cross)-trainingsmogelijkheden krijgt; 
 Waarin jij tijdens jouw inwerkperiode een ervaring mee kunt maken als gast tijdens een overnachting 

en eten in ons hotel; 
 Waar je een marktconform salaris ontvangt en waar je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden hebt; 
 Dagelijkse maaltijden op werk krijgt (lunch of diner); 
 Waar je reiskostenvergoeding krijgt (vanaf 5km. tot maximaal 30km. woonwerkafstand); 
 Met team- en all employee uitjes/evenementen voor het bouwen van een hecht team; 
 Met aantrekkelijke medewerkerskortingen, bijv. binnen de Wyndham Hotel Group. 

 
Ben jij geïnteresseerd?  
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan een motivatiebrief en CV T.a.v. de Chef, Eric 
Valentijn ams01-kc1@ramada-amsterdam-airport.net en Say Hello to Red! 
 



   

Eerst zullen er oriënterende gesprekken plaatsvinden voor de geselecteerde kandidaten. Naar aanleiding 
van deze gesprekken zal er opnieuw een selectie gemaakt worden voor een tweede gesprek inclusief 
arbeidsvoorwaarden gesprek.  
  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
  


