
 

Werken bij ’t Noorden 
(Aankomend) Souschef  (38 uur) 

Wat wij vragen 

Word jij onze nieuwe collega? Wegens het uitbreiden van 
het assortiment en de menukaart zijn wij op zoek naar 
fulltime Souschef. Als jong professional laat je je niet snel 
gek maken, ben je flexibel en op zoek naar een nieuwe 
uitdaging. Koken is je passie en je bent altijd bezig met de 
laatste trends op het gebied van producten en 
kooktechnieken. Spelen met kleuren, smaak en 
presentatie is jouw tweede natuur. Je wilt de gast het 
liefst elke dag opnieuw verrassen. Jouw leidinggevende 
capaciteiten zijn van hetzelfde niveau als je kookkunsten. 
Indien je als zelfstandig werkend kok aankomt kunnen we 
samen jouw begeleiden naar de functie Sousschef 

Het recept: 

• Ondersteunen van de Chef kok in de keuken bij de 
voorbereiding en uitvoering van de culinaire 
invulling; 

• Aansturing van de keukenbrigade;  
• Bewaken van de kwaliteit van producten en 

procedures; 
• Actief meedenken; 

Je ingrediënten: 

• Afgeronde S.V.H. koksopleiding (minimaal 
niveau3); 

• Aantoonbare kennis van alle kooktechnieken;  
• Creativiteit; 
• 1 a 2 jaar keukenervaring; 
• Beschikbaarheid in de avonduren, weekenden en 

op feestdagen. 

En wel zo lekker: 

• Je hebt brede kennis van diverse internationale 
keukens; 

• Je weet op een motiverende en duidelijke manier 
mensen aan te sturen; 

• Beheersing van de Nederlandse taal. 
• S.V.H. Leermeesterdiploma. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wat wij bieden 

Een baan! Een hele leuke, uitdagende baan zelfs! Met volop mogelijkheden om door te groeien. We 
vinden dit zo belangrijk dat we jaarlijks budgetten voor persoonlijke ontwikkeling, trainingen en 
workshops vrijmaken. Maar misschien nog wel het belangrijkste van alles: je krijgt er een hele leuke 
club collega’s bij!  

Verder bieden wij je het volgende: 

• Flexibele werkdagen en werktijden.  

• Vaste dagen zijn te overleggen evenals 4 daagse werkweek 

• Duidelijke structuur met volop doorgroei- en ontplooiingsmogelijkheden 

• Een goed salaris 

• Gratis gezonde maaltijden tijdens je dienst 

• Legendarische personeelsfeesten 

Over het Noorden 

Familierestaurant ’t Noorden (van Aalten) is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis 
voelen. Een heerlijke uitgebreide lunch, authentieke burgers, geniet van ambachtelijk gebakken 
pannenkoeken, echte schnitzels, maaltijdsalades en Hollandse gerechten in het restaurant of op het 
terras met uitzicht op de grote speeltuin.  

Feest en Sfeer locatie ’t Noorden (van Aalten) heeft vijf verschillende zalen met een unieke en eigen 
sfeer. Van gezellig intiem tot groot en meeslepend. En natuurlijk met alles erop en eraan. ’t Noorden 
staat open voor alles en denkt graag met je mee. Voor (bedrijfs)feesten en partijen ben je bij ons aan 
het juiste adres. Zeg JA tegen ’t Noorden! 

 

Zie jij het wel zitten bij en met ’t Noorden? 

 Stuur dan even een mail naar  nita@hetnoorden.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou 
op! 


