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Ons bedrijf
Restaurant Klein BREDA
Utrechtsesetraat 6
1017 VN Amsterdam
Zelfstandig Werkend Kok
Voor restaurant Klein BREDA zijn wij opzoek naar een getalenteerde Zelfstandig Werkend Kok om ons team te
versterken. Klein BREDA is het zusje van Restaurant BREDA, maar met een eigen karakter. We serveren een Chef’s
menu (3, 5 of 7 gangen) met seizoensgebonden gerechten. Met een moderne internationale keuken op hoog
niveau in een warme, toegankelijke entourage, zijn wij een restaurant van hoog niveau dat gastvrijheid en
ambiance op één zet.
Restaurant Klein BREDA valt onder The BREDA Group. The BREDA Group is het moederbedrijf van Restaurant
BREDA, Klein BREDA, Maris Piper, PAINDEMIE, Pita en The Noodle Shop. Al deze bedrijven vallen onder de leiding
van Freek van Noortwijk, Guillaume de Beer, Johanneke van Iwaarden en Vagarsh Mogatseljan.
Functieomschrijving
De zelfstandig werkend kok is belast met de dagelijkse gang van zaken en voortgang in de keuken van het bedrijf.
Hij/zij is verantwoordelijk voor het toezien op (vaktechnisch) en bereiden van gerechten en de operationele
randvoorwaarden hieromtrent (voorraadbeheer en afroep bij overwegend vaste leveranciers). De zelfstandig
werkend kok levert input aangaande de samenstelling en wijziging van de menu’s, kaart en methoden.
Functie-eisen
• Aantoonbare kennis van de (basis)kooktechnieken;
• kennis van producten/ingrediënten;
• is bereid om alles aan te pakken;
• is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
• stopt pas als het werk klaar is;
• neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Wat bieden wij jou?
• Een fulltime contract;
• geen proefperiode, we zijn toegewijd aan nieuwe medewerkers;
• diverse doorgroeimogelijkheden en trainingsprogramma’s;
• een unieke ervaring in een dynamische werkomgeving;
• een goed salaris (afgestemd op functie en werkervaring);
• maaltijden worden vergoed tijden het werken;
• opbouw van vakantiedagen en 8% vakantietoeslag;
• 25% personeelskorting in alle restaurants die vallen onder The BREDA Group;
• mental wellbeing programma, met gratis toegang tot coaches en psychologen;
• een 9 weken durende SWET 2 level wijncursus, t.w.v. €530,-;
• korting op je zorgverzekering.
Reageren?
Ben jij diegene die wij zoeken, aarzel dan niet!
Stuur je cv op naar: jobs@bredagroup-amsterdam.com.
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Our Company
Restaurant Klein BREDA
Utrechtsesetraat 6
1017 VN Amsterdam
Line Cook
Restaurant Klein BREDA is looking for a talented Line Cook to strengthen the team. Klein BREDA is Restaurant
BREDA’s little sister, but with an own character. Guests are offered a 3, 5 of 7 course Chef’s menu, with optional
wine pairing from a carefully selected wine list. The modern international kitchen at high level and the same time
very accessible for everyone, makes our restaurant one that holds hospitality and ambiance of most importance.
Restaurant Klein BREDA is part of hospitality group The BREDA Group. Other companies in the group are
restaurant Klein BREDA, Brasserie Maris Piper, PAINDEMIE, Pita and The Noodle Shop. All restaurants are led by
Johanneke van Iwaarden, Guillaume de Beer, Freek van Noortwijk and Vagarsh Mogatseljan.
Job description
• He / she is responsible for the daily routine and progress in the kitchen;
• He / she is responsible for supervising and preparing dishes;
• He / she provides input regarding the composition and modification of the menus and methods.
Job requirements
• Knowledge of (basic) cooking techniques;
• knowledge of products / ingredients;
• willing to tackle everything;
• not satisfied with an average performance;
• does not stop until the work is finished;
• takes responsibility for their own work.
What do we offer you?
• A flexible contract;
• no probation period, we are committed to new employees;
• various career opportunities and training programs;
• a unique experience in a dynamic work environment;
• a good salary (tailored to position and work experience);
• meals are provided by the company free of charge during your work;
• 25% staff discount in all restaurants within The BREDA Group;
• mental wellbeing program, free access to coaches and psychologists;
• a 9-week SWET 2 level wine course, worth €530;
• discount on your health insurance.

Are you the person we’re looking for?
Please send your cv to: jobs@bredagroup-amsterdam.com
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