
Chef-kok en op zoek naar woning 
binnen de ring van Amsterdam??

delicatessenzaak en o.a. een samenwerking aan-
ging met restaurant Spandershoeve uit Hilver-
sum, openden we begin 2022 hopelijk nu écht 
voorgoed de deuren. 

Sindsdien is het dagelijks drukker dan ooit. 
De tafels die 50 couverts in het restaurant en 70 
couverts op het overdekte en 
verwarmde terras kunnen ontvangen, 
worden meerdere malen per dag bezet. 
De 5 sterren reviews zijn volop aanwezig en tus-
sen alle vaste gasten zitten dagelijks weer nieuwe 
gezichten. Met onze wisselende 
specialkaart onderscheidt Bar Kaspar zich met 
prachtige gerechten en seizoens-
producten die zeer regelmatig wisselen waarin 
de huidige chef veel creativiteit kwijt kan. Over-
dag is de kaart gericht op een 
‘snelle’ lunch; ruime keuze baguettes, 
dagsoepen en burgers. Deze gaat over in een 
uitgebreide borrelkaart met de bekende 
Kaspar mosselen en slakken. In de avond hebben 
we een selectie van klassiekers aangevuld met 
wisselende gerechten met Franse inslag sa-
mengesteld door de chef. We werken in een zeer 
hecht team, waar iedereen keer op keer dat extra 
stapje voor elkaar én de gasten zet.

Wat ga je doen?
Als sous-chef zal je fungeren als rechterhand 
van de chef-kok. Je ondersteunt hem/haar in het 
aansturen van het team. Je bent medeverant-
woordelijk voor het volledig draaiende houden 
van de keuken. Je helpt ervoor te zorgen dat alle 
marges op orde zijn, doet bestellingen, neemt 
de controle op temperatuur, hygiëne en HACCP 
voor je rekening. Je werkt nauw samen met de 
bedrijfsleider, zodat de bediening jouw verhaal 
vertaald aan tafel, en gerechten en bijzondere 
wijnen elkaar complementeren. Je coacht en 
begeleidt je team en bent samen met de chef-kok 
verantwoordelijkheid voor het gehele presteren 
van de keuken.

Wie ben jij?
Een ervaren sous-chef, communicatief sterk en 
in staat leiding te geven aan het team. Je werkt 
te allen tijde gastgericht. Als rechterhand van de 
keukenmanager ben je medeverantwoordelijk 
voor het gehele reilen en zeilen in de keuken. 
Ook werk je hygiënisch, nauwkeurig en volgens 
de HACCP-richtlijnen en draag je zorg voor de 
taken van de chef-kok, indien deze afwezig is. 

* Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een 
soortgelijke functie in een dynamische omgeving
 
* Je hebt een erkend koksdiploma

* Je bent kwaliteitsgericht en zet onze gerechten 
op nummer 1

* Je hebt ervaring op het gebied van bestellen, 
procedures rondom voorraadbeheer en derving

* Je bent flexibel in je werkuren en kan ook
‘s avonds en in het weekend werken

* Naast een praktische, actieve en doelgerichte 
instelling ben je tevens een stevige, overtuigende 
en toegankelijke persoonlijkheid

* Je bezit goede communicatieve vaardigheden, 
je bent gericht op samenwerken, hebt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en bent 
stressbestendig.

Wie zijn wij? 
Een brasserie op de hoek van de Stadionweg en 
de Beethovenstraat in Amsterdam Zuid waar 
zowel buurtbewoners als het winkelende pu-
bliek en andere passanten dagelijks te gast zijn. 
Met passie voor mooie gerechten en kwalitatieve 
producten werken de keukenbrigade en het team 
aan de voorkant 7 dagen per week nauw samen 
om iedere gast zich thuis te laten voelen. 
Na meerdere lockdowns waarin de 
ondernemersgeest steeds op de voorgrond bleef 
en Bar Kaspar zelfs fungeerde als 



Een gezellige en 
motiverende werkomgeving 
met legendarische feesten 
en borrels

Marktconform salaris 
waarbij de eventuele 
overuren worden uitbetaald 

Arbeidsvoorwaarden en 
vergoedingen:

Flexibele werktijden in 
overleg

Ontwikkelmogelijkheden

Trainingen 

Ruimte voor eigen 
creativiteit en input

Salaris: 
€2500 - €3000 per maand

Fooi

Vakantiegeld

Reiskostenvergoeding
 
Werktijden in overleg 

Ervaring: 
Horeca: 3 jaar (Vereist)

Licentie/certificaat: 
HACCP-certificaat (Ver-
eist)

Sociale Hygiëne (Gewenst)

wat bieden wij


