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vacature
zelfstandig werkende kok

Functieomschrijving
In deze functie ken je veel verantwoordelijkheid en ben je mede aanspreekpunt 
in de keuken. Je draagt zorg voor alle voorkomende keukenwerkzaamheden, 
zoals: lunch, diner, mise en place en bestellingen. Je hebt een 
doorzettingsvermogen, je bent perfectionistisch, gemotiveerd, leergierig, 
vakkundig en je hebt oog voor detail maar kan ook op snelheid werken.
Jij zal in teamverband samenwerken met je collega’s, en wie weet 
mee aansturen waar nodig. 
Je bent het visitekaartje van Markt 8, maar bent daardoor ook veelzijdig inzetbaar. 
Tevens ben je tijdens deze diensten hoofdverantwoordelijk voor al het eten, en 
zorg je voor de keuken en afwascontrole.

Functie-eisen
Flexibele opstelling en collegiaal
Enthousiast
Pro-actief en zelfstandig
Stressbestendig, Communicatief
Betrouwbaar
Ervaring in de horeca is een pre

Bedrijfsprofiel
Grand Café Markt 8 is een horecagelegenheid die veel waarde hecht aan 
persoonlijke aandacht, kwaliteit, service en gemoedelijkheid. Bij ons staan 
altijd de puntjes op de i. Markt 8 serveert een drukke lunch, een goed bezet 
diner doordeweeks en in het weekend (bijna) altijd vol en aansluitend is het 
een gezellige borrelgelegenheid. We zijn altijd op zoek naar nieuwe en 
innoverende ideeën en lopen hierin graag voorop. Horeca is onze passie en 
alles gaat bij ons om de gast en zijn beleving. Daarnaast organiseren wij een 
aantal verschillende evenementen in Asten, waarin wij een breed publiek 
aanspreken.

Markt 8 bestaat 9 jaar en is bezig met een grote verbouwing. Wij zijn ambitieus 
en hebben onze zaakjes graag goed op orde, ook voor ons personeel. Wat we aan 
gaan bieden is een compleet plaatje van hoe wij vinden dat een horecazaak moet 
zijn. Gemoedelijk, toegankelijk en bovenal met hoge kwaliteit en service.

Heb jij interesse en denk je dat wij een match zijn? Neem dan contact met ons op. 
We kijken uit naar een kennismaking.

Nicky Welten
Grand Café Markt 8

M8
(24 – 36 uur p/w)


