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Ervaring als kok in horeca of catering is een must
Ervaring met grote groepen en partijen

Passie voor lekker en goed eten 
Goede communicatieve skills

Super gastvrij 
Aanpakker zonder 9 tot…, je snapt het wel

Een goed salaris
Meest fantastische werkomgeving op een eiland 

Flexibiliteit

Maak jij de lekkerste lunchgerechten voor onze gasten? Gooi jij het
pizza deeg als een pro door de lucht? Ben je niet bang voor grote

groepen? Dan zoek we jou!
Op een steenworp afstand van de Randstad ligt het Tiengemeten.

Een eiland midden in het Haringvliet, voormalige zeearm van de
Noordzee. Een pontje brengt je in tien minuten naar de overkant, vol

ongerepte wildernis. De bestemming TinyParks Cast Away, een
sfeervolle Herberg & glamping in één, waar je direct alle hedendaagse
hectiek achter je laat. Het eiland bestaat uit prachtige natuur, vol met
bijzondere vogels, reeën, Schotse hooglanders en natuurlijk omringd

door water.
Voor het uitbreiden van ons team zoeken we een zelfstandige kok die

met ons wil bouwen aan de nieuwe kaart en het lanceren van ons
concept. Als kok is de keuken jouw centrale domein en zorg je

daarmee voor het beste en lekkerste eten voor onze gasten en
personeel.  

Eigenschappen van de kok:

 
Wat mag je van ons verwachten?

Wij zijn een jonge club ondernemers die te gekke Getaway locaties
aan het creëren zijn en samen met jou ook deze locatie tot een

succes gaan maken

 
 

Over TinyParks
Met TinyParKs willen we een unieke kampeerervaring creëren. Dit

doen we door bijzondere accommodaties, locaties, sfeer en mensen
aan elkaar te verbinden. Waar andere parken steeds groter gaan

willen wij terug naar het kleinschalige en persoonlijke. 
 

Kom jij ons team versterken? Zet jij met ons de Cast Away zo
neer dat iedereen het kent en weet? Stuur jouw sollicitatie middels

een filmpje of cv met motivatie naar contact@tinyparks.nl. 
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