
 

 

Vacature keukenmedewerker / kok 
Twiske Haven zoekt een enthousiaste medewerker voor de keuken. Je maakt onze heerlijke broodjes 
en kleine gerechten klaar voor het terras/restaurant. Op doordeweekse dagen werk je zelfstandig in 
de keuken en in het weekend ondersteun je de chefkok. Daarnaast kun je (ondersteunend) ingezet 
worden om catering voor groepen te bereiden. Heb je affiniteit met outdoor/BBQ/grillen? Dan kun je 
ook (leren) onze BBQ’s met live cooking te verzorgen. 
 
Organisatie 
Bij Twiske Haven kun je genieten van Food, Boats en Events. Midden in de natuur en toch vlak bij de 
stad. Wij houden van het buitenleven en delen dat graag met onze gasten. Je bent bij ons welkom 
voor goed en eerlijk eten en drinken en inspirerende activiteiten. Een relaxte plek met een stoere 
uitstraling waar iedereen op zijn gemak is en er even helemaal uit is. 

Twiske Haven is een evenementenlocatie aan het water waar we kleine en grote groepen ontvangen 
voor familiedagen, bedrijfsuitjes, meetings en nog veel meer. In ons restaurant kunnen gasten 
genieten van heerlijke streekproducten zoals hamburgers van Hooglanders uit natuurgebieden. En bij 
de bootverhuur zijn fluisterbootjes, kano’s en zeilboten te huur om de natuur vanaf het water te 
ontdekken. We verzorgen ook zelf boogschieten, boerengolf, terras quiz en outdoorteambulding 
games. Wij zijn het hele jaar door 7 dagen per week open. We zijn een klein familie-bedrijf, we 
vinden een goede en gezellige werksfeer belangrijk en we helpen elkaar allemaal! 

De ideale kandidaat 
Zelfstandige, stressbestendige werker met ervaring in de keuken 
Gastvrij, enthousiast, representatief en teamplayer  
Woonachtig in Oostzaan/Amsterdam/Zaandam/Purmerend e.o. met eigen vervoer 
Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 
Aanbod: 
Fulltime/partime: 2 tot liefst 4 a 5 vaste dagen per week van woensdag tot en met zondag 
Min. 1 zaterdag per maand vrij en indien mogelijk ook die zondag vrij 
Contract voor april/mei tot en met oktober (verlenging bij wederzijdse tevredenheid mogelijk) 
Goed salaris, afhankelijk van ervaring 
Mogelijkheid tot training on the job en/of koks-opleiding  
 
Interesse? Stuur je cv met foto en motivatie aan katja@twiskehaven.nl. 
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