
Sergio de Laat, Zelfstandig 

werkend kok

U T R E C H T, 2434 A B    ·   email@voorbeeld.com

PROFIEL

"Samenwerken met Bob is heel j,nd hi, is ueskgnuizd uenkt zraaz mee en werkt makkeli,k met ue 

seipoenscroug-ten" N Eatas,ad eizenaar fet-ave ue Brgin

WERKERVARING

Zelfstandig werkend kok, Eetcafe de Bruin

Feb 2017 — Heden, Amersfoort

Als zelfstandig werkend kok bereid ik de gerechten voor, doe de mise en place en bereid alle 

gerechten. Ik bedenk het dagmenu en wanneer de kaart wordt verandert bedenk ik de nieuwe 

samenstelling. 

• Eerlijke gerechten bereiden

• Mise en place uitvoeren

• Zorgen voor een wisselende menukaart

• Kwaliteit van de gerechten bewaken

• Bewaken van houdbaarheid en hygiëne

• Naleven van de HACCP

• Zelfstandig voorbereidende werkzaamheden verrichten voor lunch en diner in het restaurant

Eiegwe zere-hten beuenken uie aanslgiten oc het seipoend uaar kri,z ik enerzie Han

Zelfstandig werkend kok, Hotel Oranjebaerd

Nov 2015 — Feb 2017, Utrecht

• Zowel warme als koude gerechten bereiden volgens recept en planning

• Optimale gastvrijheidsbeleving voor de gasten creëren

• Iedere dag ambachtelijk koken

• Toezicht houden op de kwaliteit en presentatie van alle gerechten die de keuken verlaten

• Naleving van hygiënevoorschriften

• Instrueren, adviseren en zonodig corrigeren van collega’s

• Continuïteit en kwaliteit van alle gerechten waarborgen

• Uitvoeren van opruim- en schoonmaakwerkzaamheden in de keuken

• Uitvoeren van ontvangstcontrole van goederen

• Bijhouden van checklists en logboeken

et mooiste -omcliment Hoor mi, is wanneer zasten Hol en met een zlimla-h naar hgis zaan

OPLEIDING

ROC Midden Nederland, MBO  Koksopleiding

Sep 2012 — Jun 2015, 

Alle aspecten geleerd over wat het inhoudt om kok te zijn. Van de mise en place, veiligheid en 

hygiëne tot het bereiden van de gerechten.

PERSONALIA

Stationsstraat 53

Utrecht, 2434 AB

06-81159877

G E B O O RT E P L A AT S

Haarlem

N AT I O N A L I T E I T

Nederlandse

VAARDIGHEDEN

Communicatief sterk, 

technisch onderlegd, 

creatief, vriendelijk, 

flexibel, ondersteunend

HOBBY'S

Voetbal, darten, goede 

gesprekken en lezen

SOCIAL

Linkedin

http://linkedin/bobdevries


De Hoekse Berg, Mavo diploma

Sep 2008 — Jun 2012, Woerden

STAGES

Stage assistent kok, Cafe de Palet

Sep 2014 — Jun 2015, Utrecht

Tijdens deze stage heb ik samen met andere koks gewerkt en veel zelfstandig gedaan:

• Verantwoordelijk voor de mise en place

• Verantwoordelijk voor de voorgerechten

• Ondersteunen bij de hoofdgerechten

• Bedenken van het weekmenu

CURSUSSEN

Werken met seizoensproducten, Wortelboer

Sep 2018 — Okt 2018

Menu-samenstellingen, Hotelschool

Mei 2017 — Mei 2017


