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"Samenwerken met Bob is heel j,nd hi, is ueskgnuizd uenkt zraaz mee en werkt makkeli,k met ue 
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Zelfstandig werkend kokE cetBafe de urNin

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
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Utrecht

Zelfstandig werkend kokE ,otel jranpe2aerd

• 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
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MoVVNniBatief sterkE 

teB4nisB4 onderlegdE 
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SoBial

Linkedin

http://linkedin/bobdevries
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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.
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Stages
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Stage assistent kokE Mafe de Palet

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
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