
WE’RE 
HIRING

ZELFSTANDIG WERKEND KOK

Je komt te werken in een gloednieuwe keuken die van alle gemakken is voorzien! Heb je 
een hekel aan brood snijden? Geen probleem, onze broodsnijmachine zorgt voor perfect 
gesneden brood. Heb je ook een hekel aan bonnen? Daar hebben wij aan gedacht, we werken 
met het nieuwste kassasysteem dus bonnen zijn bij ons verleden tijd!  

Je komt te werken in een vast team van 1 chefkok, 2 sous-chefs en 6 zelfstandig werkend 
koks. Het team is divers en bestaat uit mannen en vrouwen met een leeftijd tussen de 19 en 
58 jaar.  Het team is hecht en met enige regelmaat komen er flauwe grappen uit de keuken. 
De chef is daarnaast geordend en je kan er dus op rekenen dat jouw rooster 6 weken van te 
voren bekend is. 

‘Voor ieder probleem is er een oplossing. Voor de drukte drink ik graag een kop koffie met het 
team, van een beetje flauw dollen tot een persoonlijk gesprek, het komt hier allemaal voorbij.’
 - Chef Radboud de Kort

Jij bent
Weet jij de flauwe grappen van de chef op smaak te brengen? Dan sta je al met 1-0 voor!  
Daarnaast verwachten we het volgende van je:
• Een (bijna) afgeronde MBO opleiding zelfstandig werkend kok (niveau 3);
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Je bent een echte teamplayer;
• Je bent in het bezit van eigen vervoer, met het openbaar vervoer zijn we lastiger te   
 bereiken.

Heb jij de juiste 
ingediënten in huis?

Wil jij werken in een stabiel en hecht team, uit de drukte van de stad, met de nieuwste 
apparatuur en iedere dag weer een vakantiegevoel ervaren als je binnenkomt? Dan zoeken 
we jou! 
Werken bij IJM betekent niet alleen werken op een unieke locatie maar ook werken in een 
snelgroeiende organisatie waarbij er veel ruimte is voor ontwikkeling.

Jouw dagelijkse werkzaamheden zullen bestaan uit:
• Keuken opstarten om 08:30 uur bij een vroege dienst;
• Leveringen opruimen;
• Mise en place draaien;
• Afhankelijk van jouw dienst à la carte ontbijt, lunch, borrel en/of diner verzorgen;
• Input leveren voor nieuwe gerechten.



De IJzeren Man is gelegen aan de Vughtse Heide (nabij ’s-Hertogenbosch) en uniek in haar 
soort. Voor horeca, recreatie & events aan het water zijn wij dé locatie voor zowel particulieren 
als zakelijke gasten. Gelegen aan de recreatieplas De IJzeren Man faciliteren wij voor onze 
gasten:
• IJM Strandhuys | restaurant, serre en terras voor ontbijt, lunch, borrel & diner.
• IJM Strandpaviljoen | 3 eventzalen voor de meest uiteenlopende feesten, vergaderingen  
 en bijeenkomsten.
• IJM Strandbad | zwemmen & spelen in het recreatiepark met o.a. kiosk, waterattracties  
 en grote speeltuin.
• IJM Klimbos | één van de grootste klimbossen van de Benelux met een klimparcours &  
 nettenpark.
• IJM Outdoor | teambuilding activiteiten en groepsuitjes voor iedere doelgroep.
• Madame Zita | gloednieuw familierestaurant wat staat voor volop genieten met 
 bijzondere gerechten in een sfeervolle ambiance!

Heb jij naar aanleiding van deze vacature nog vragen? Neem dan gerust contact op met 
Anouk Bergmans via 06-15606825 of stuur een mailtje naar werkenbij@ijzerenman.nl . 

Ben je enthousiast geworden van deze vacature? Stuur ons dan jouw cv en motivatie via de 
website. We houden ervan om snel te schakelen, je mag dus snel reactie verwachten van ons. 

Wij zijn

ijzerenman.nl @werkenbij.ijmBoslaan 49, 5236 NX Vught

Heb jij ook zo’n hekel aan het wassen van je kokskleding? 
Geen probleem, dat doen we voor jou! 
Naast dat we een unieke werkplek bieden mag je het volgende van ons verwachten:
• Een 4-daagse werkweek;
• Salaris op basis van leeftijd en ervaring (€2.026,51 - €2.813,59 op basis van 38 uur);
• Reiskostenvergoeding vanaf 10 kilometer enkele reis;
• 25 vakantiedagen met optie tot 5 extra vakantiedagen (niet-verzuimbonus);
• Weinig overuren en als je ze toch maakt worden deze door middel van tijd-voor-tijd   
 gecompenseerd;
• 25% personeelskorting 
• Een gratis parkeerplek

Jij krijgt


