
  

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. 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een (aankomend) Sous-Chef (38 uur) 
 
De functie: 
Met veel passie draagt onze keukenbrigade dagelijks zorg voor het bereiden van 
onze gerechten. Je komt terecht in een enthousiast en zeer gemotiveerd team in 
een groeiend bedrijf. Onze open keuken draagt bij aan een gezellige en informele 
werksfeer. Kwaliteit, verse (streek- & biologische) producten en gastbeleving zijn 
voor ons enorm belangrijk! 
De functie biedt veel afwisseling; naast het a la carte restaurant (lunch en diner) 
verzorgen we dagelijks diverse lunches, diners en arrangementen voor groepen in 
onze privé ruimtes. 
 
Jij: 
* Hebt ervaring als sous-chef, of als zelfstandig werkend kok met gezonde ambitie  
   om door te groeien 
* Bent een echte teamplayer 
* Hebt passie voor het koksvak; je bent enthousiast en gemotiveerd 
* Bent in bezit van een koksdiploma, een leermeester diploma is een pré 
* Bent gewend te werken volgens HACCP-richtlijnen 
* Presteert onder druk als de beste 
* Hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en flexibele instelling 
 
Voor jou: 
* Een afwisselende baan in een groeiend bedrijf 
* Werken in een gemotiveerd, jong en gezellig team 
* Een dynamische werkomgeving; geen dag is hetzelfde 
* Veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor ontwikkeling 
* Flexibele werkdagen en -tijden (4-daagse werkweek)  
* zondag & maandag vrij 
* Marktconform salaris  
 
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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