
VONDELPARK3
In het hart van 
Amsterdams bekendste 
park vind je Kitchen 
& Bar Vondelpark3, 
een restaurant en 
evenementenlocatie 
in het voormalige 
Vondelparkpaviljoen. 
Bij Vondelpark3 geniet 
je dagelijks van ontbijt, 
lunch, borrel en diner in 
het sfeervolle restaurant of 
op ons grote terras. Ook 
kun je bij ons terecht voor 
een zakelijke presentatie, 
groots personeelsfeest, 
onvergetelijke borrel 
of een intiem diner 
met een groep. Ons 
Rijksmonumentale pand 
beschikt namelijk over 
passende faciliteiten 
voor groepen van iedere 
grootte.

VACATURE
 

SOUSCHEF VONDELPARK3
Als Souschef ben je, samen met de Chefkok, verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken. Samen met het team draag je zorg voor kwalitatief hoogwaardige 
producten, service en gasttevredenheid. Met een groot terras en veel aanloop in de 
zomer zoeken we iemand die goed met drukte om kan gaan.

Verantwoordelijkheden 

• Bij afwezigheid van de Chefkok draag je de volledige 
verantwoordelijkheid over de keuken en heb je de directe 
leiding over het team.

• Je draagt zorg voor de dagelijkse bestellingen bij diverse 
leveranciers en voorraadbewaking.

• Je ziet toe op de naleving van de voorschriften op het gebied 
van veiligheid, Arbo en HACCP.

• Je bent sparringpartner van de Chefkok bij het aanpassen 
van de kaart en het calculeren van prijzen van nieuwe/
aangepaste gerechten.

• Natuurlijk werk je zelf mee in de uitvoering (voorbereiden, 
koken, doorgeven, afronden, etc.).

Wij zoeken

• Een afgeronde koksopleiding. 
• Meerdere jaren ervaring in vergelijkbare functie.
• Stressbestendig, flexibel en een teamplayer.
• Klantvriendelijk, commercieel- en servicegericht.
• Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal.
• Oog voor detail.

Wij bieden

• Start van de functie: 1 februari 2018
• Fulltime dienstverband van 38 uur
• Fijne werksfeer in een gezellig team
• Afwisseling en flexibele werktijden
• Een salaris conform de horeca cao en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden
 
Solliciteren

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan jouw sollicitatiebrief, 
CV en foto naar werken@unlimitedlabel.com.

Unlimited Label

Vondelpark3 is onderdeel van Unlimited Label, exploitant 
van vijf bijzondere horeca- en evenementengelegenheden in 
Amsterdam, met elk een unieke identiteit. Onder Unlimited 
Label vallen Strandzuid, Zuidpool, Vondelpark3, Caffe Esprit en 
Jackson Dubois.
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