Zelfstandig werkend kok
met een topsportmentaliteit
Gastvrijheid scoort. Onder dat motto faciliteert CAN10 Sporthoreca sportverenigingen op het gebied van
hun horeca-exploitatie. Inmiddels zijn wij verantwoordelijk voor de horeca bij vijf hockeyverenigingen met
bij elkaar meer dan 8.500 leden. Bij die clubs zorgen wij met onze expertise voor meer kwaliteit, betere
service en een hogere omzet. Zonder dat dit ten koste gaat van de specifieke sfeer van die vereniging.
CAN10 is daarmee marktleider op het gebied van sporthoreca in Nederland. Vanwege onze groei zoeken
wij een zelfstandig werkend kok.
 Wat deze functie inhoudt
De Eindhovense hockeyclub Oranje-Rood telt ruim 2.800 leden. Een club met tophockey en breedtesport
voor alle leeftijden. Bij de topwedstrijden komen veel toeschouwers en jaarlijks zijn er tal van grote en
kleine evenementen met 100 tot wel 1.500 gasten.
Als zelfstandig werkend kok ben je verantwoordelijk voor de keuken. Er ligt al een solide basis, maar met
jouw vakkennis en drive stel je het menu naar eigen inzicht samen. Daarnaast worden er vrijwel dagelijks
voedingstechnisch verantwoorde maaltijden geserveerd aan de topteams. Je creativiteit kun je ook kwijt
in de wekelijks wisselende ‘daghap’ en in de diverse broodspecials voor de weekends. Uiteraard ben je
verantwoordelijk voor het naleven van de HACCP-regels en vindt je het leuk om jonge collega’s te trainen.
 Hoe jouw profiel eruit ziet
• Een enthousiaste en servicegerichte instelling
• Een gezonde dosis creativiteit
• Stressbestendigheid en flexibiliteit
Je werktijden zijn als volgt:
Dinsdag t/m vrijdag, variërend tussen 14.00 en 21.00 uur.
Zaterdag en zondag wisselend, maar in de regel van 10.00 – 19.00 uur
Gedurende grote toernooien en evenementen wijken deze tijden af.
 Wat wij je bieden
• Een leuke en afwisselende baan binnen een succesvol team. CAN10 Sporthoreca is een no-nonsense
organisatie waarin hard én plezierig werken hand in hand gaan.
• Bij Oranje-Rood kom je in aanraking met een topsportcultuur, zowel bij de senioren als bij de jeugd.
• Een salaris dat past bij de ervaring die je meebrengt en conform de Horeca CAO.
• Bijzonder gezellige personeelsborrels.
• De agenda van het hockeyseizoen bepaalt de werkdruk. Dit betekent dat het draaien van meer uren
gedurende het seizoen wordt gecompenseerd tijdens de winter- en zomerstop.
 Jouw reactie
Wil jij ook deel uitmaken van een winnend team, mail dan je cv en schriftelijke motivatie naar
vacature@CAN10.nl Voor meer informatie kun je bellen met Eva Blankenberg: 06 55 11 31 43.

