
 
 

 

Heb jij het in je?  
Midden in de bossen aan de rand van het gezellige dorp Elspeet vind je Hotel Mennorode. 
Mennorode kenmerkt zich door haar schitterende ligging en diversiteit aan faciliteiten. Het hotel 
beschikt over 172 kamers, 35 multifunctionele zalen en diverse Leisure faciliteiten. Op dit moment 
ontwikkelt Mennorode zich in een versneld tempo en hiervoor worden de kamers en restaurant 
faciliteiten onder handen genomen.  
 
Maar ook binnen ons service niveau werken wij aan een kwaliteitsontwikkeling. De service richting 
onze gasten wensen wij op een pure, persoonlijke en gastvrije wijze te bieden. Met de huidige 
bedrijfsontwikkelingen in het achterhoofd…is er reden te meer om een leerzame periode aan te gaan 
bij Hotel Mennorode. Heb jij het in je en wil je leren wat er nodig is om stap de van een goed naar 
een excellent verblijf te maken. Reageer dan snel! 
 

Op dit moment zijn wij op zoek naar een: 
 

Leerling Kok  
Wat ga je doen: 

• Het bereiden van gerechten/gerecht gedeelten volgens recept en planning; 

• Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden, zoals wassen, snijden van ingrediënten, 
(voor)koken, mengen, roeren e.d.; 

• Het beoordelen van de te gebruiken ingrediënten op versheid, houdbaarheid e.d.; 

• Het uitvoeren van de bereidingen, bewaken/controleren van de kwaliteit, gaarheid, smaak, kleur, 
vloeibaarheid e.d en uitvoeren van bijstellingen/bij doseringen; 

• Het doorgeef-gereed maken van bestellingen door het uitvoeren van a la minute 
kookwerkzaamheden, portioneren en garneren volgens vastgelegde instructie met betrekking tot 
ingrediënten, receptuur, werkmethoden en uiterlijke presentatie; 

• Het schoon houden van de werkomgeving en keukenapparatuur; 

• Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het assisteren bij het ontvangen en opslaan van 
geleverde artikelen en overige werkzaamheden in opdracht van leidinggevende; 

• Dit alles is natuurlijk onder begeleiding van een leermeester. 
 
Wat wij jou bieden: 

• Een werkplek waarbij je de gehele organisatie leert kennen en in alle aspecten betrokken wordt; 

• Een leuke werksfeer in een jong en dynamisch team; 

• Een prima BBL vergoeding en de mogelijkheid tot intern verblijven; 

• Een ideale leeromgeving; 

• De mogelijkheid je stage aan te passen aan de door je opleiding vereiste competenties. 
    
Vereisten   
Wie je bent/wat je doet: 

• Bovenal zijn we op zoek naar een gepassioneerde foody die over een flinke dosis creativiteit 
beschikt;  

• Je volgt een opleiding via het leerlingstelsel niveau II of niveau III; 

• Je werkt graag in teamverband maar kunt ook zelfstandig uit de voeten; 

• Je bent flexibel, stressbestandig en enthousiast; 

• Je bent creatief en collegiaal; 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit en gastgerichte instelling; 



 
 

 
Hoe kan je solliciteren? 
Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren? Dan kun je jouw motivatiebrief met cv mailen naar 
Dana Bronkhorst, Manager Finance & HR (personeelszaken@mennorode.nl)  
 
Hotel & Congrescentrum Mennorode 
Apeldoornseweg 185 
8075 RJ Elspeet 
www.mennorode.nl 
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