
 

Werken bij ’t Noorden  

Zelfstandig werkend kok (32 – 38 uur) 

 

 

Kooktechnieken, producten en ingrediënten. Daar hoeven we 

jou als ervaren kok niets over te vertellen! Als ervaren kok ga je 

aan de slag om de minder ervaren collega’s een handje op weg 

te helpen. Je bent dus een échte teamplayer! Orde houden is 

voor jou een makkie en onder druk raak jij niet over de kook.  

Jouw kerntaken als chef de partie / Zelfstandig werkend kok: 

• Kerntaak 1 Geeft leiding aan de werkuitvoering in de 

partie 

• Kerntaak 2 Bereidt gerechten en producten in de 

koude en warme keuken  

• Kerntaak 3 Bereidt gerechten en producten in de 

patisseriekeuken  

• Kerntaak 4 Voert keuken ondersteunende 

werkzaamheden uit in de partie 

• Kerntaak 5 Begeleidt lerende medewerker(s) op de 

werkplek 

• Jij bent voor ons de perfecte kandidaat wanneer je verder 

beschikt over: 

• Een diploma koksopleiding niveau 3 of niveau 4 

• Sterke communicatieve vaardigheden 

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 vrij maken. 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, maar je kan 

ook op vaste dagen werken naar afspraak 

• Duidelijke structuur met volop doorgroei- en 

ontplooiingsmogelijkheden 

• Een goed salaris 

• Gratis gezonde maaltijden tijdens je dienst 

• Legendarische personeelsfeesten 

Het Noorden van Aalten 

Het Noorden is een veelzijdig horecabedrijf in Aalten dat o.a. bestaat uit een familie restaurant, een groot terras en 

gezellige Huiskamers waar gasten hun feest kunnen geven. Gasten kunnen hier genieten van een koffie, lunch, 3 

gangen diner en van de mooiste buffetten tijdens een feest. Met ongeveer 60 collega’s zorgen we voor een 

optimale beleving voor onze gasten waar kwaliteit en gastvrijheid voorop staat.  

Bij Het Noorden van Aalten hebben we de beste mensen klaarstaan om jou alle facetten van het horeca vak te 

leren. Dit is één van de redenen dat we uitgeroepen zijn tot Beste Leermeester van Horeca leerbedrijven in 

Nederland én tot het leukste Horeca Team van Nederland.  

Hoe tof is het om daar deel van uit te maken? 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! 


