
  

Grand café Plein 7 is sinds 2015 gevestigd in het centrum van Woerden. In het 
schitterende monumentale pand is ons sfeervolle grand café gesitueerd, waar 

iedereen de hele dag door terecht kan om elkaar te ontmoeten in een gezellige en 
ongedwongen sfeer. In onze mooie privé ruimtes en zalen verzorgen we daarnaast 

dagelijks vergaderingen, borrels, privé diners, bruiloften en feesten. 
 

Bij heropening van de horeca hebben wij plaats voor een:  
Leerling Kok (32 uur) 

 
De functie:  
Een leer-werkplek bij Plein 7 betekent afwisseling, gezelligheid en leren in een 
dynamische omgeving op veel verschillende onderdelen van het koksvak!  
Je werkt mee in ons professionele keukenteam met goede begeleiding door 
ervaren chefs. Je werkt mee aan lunch & diner voor onze gasten in het grand café, 
maar ook aan catering voor diverse meetings, feesten en partijen.  
Wij werken voornamelijk met biologische en streekproducten en maken alles vers 
in eigen keuken. 
De werkzaamheden zijn heel afwisselend en we bespreken graag met jou 
persoonlijk waar jouw persoonlijke uitdagingen liggen, om daar extra aandacht aan 
te besteden. 
 
Jij: 
* Bent een echte teamplayer 
* Bent enthousiast en leergierig 
* Bent gastvrij en wil voor onze gasten een geweldige beleving creëren 
* Straalt passie en plezier voor het horeca vak uit 
* Kunt zelfstandig werken en bent een echte aanpakker  
* Bent 32 uur inzetbaar, ook ’s avonds en op zaterdag 
 
Voor jou: 
* Een afwisselende baan in een groeiend bedrijf 
* Werken in een gemotiveerd team met gezellige & informele werksfeer 
* Een dynamische werkomgeving; geen dag is hetzelfde 
* Goede begeleiding door ervaren collega’s 
* Veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor ontwikkeling 
* 4-daagse werkweek (zondag en maandag vrij) 
* Marktconform salaris (Horeca CAO) 
 
Interesse?! Stuur je CV en motivatie t.a.v. Maritsa Venhof naar 
maritsa@plein7woerden.nl. Voor meer informatie of vragen over de functie kun je 
contact opnemen met Gerben Groenendijk of Peter Verhagen via 0348-508912. 
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