
 
 
 

 
 
 
 
 
Natlab door Plaza Futura 
In Natlab realiseren Plaza Futura, BROET en Baltan een culturele ontmoetingsplaats van actuele 
kunsten met film als basis. Naar Natlab ga je voor actuele cinematografie, van arthouse tot Youtube, 
voor de betere film, voor een interessante ontmoeting, voor de nieuwste ontwikkelingen binnen  
theater en podiumkunsten, voor eerlijk eten en drinken in het café-restaurant, voor inspiratie, voor een 
leuke avond in goede sfeer, voor een vernieuwend en verdiepend kunstprogramma. 
Meer_mee_maken, daar gaat het in Natlab om.  
 
 

Vanwege uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een  
ERVAREN ZELFSTANDIG WERKEND KOK  (32 uur) 

 
 
BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN 
- Je plant de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden in de keuken. 
- Je bereidt de gerechten volgens recept en planning. 
- Je draagt bij aan wijzigingen van de menukaart en aan de ontwikkeling van recepturen en 
calculaties. 
- Je maakt en houdt de werkomgeving schoon en leeft de gestelde regels na t.a.v. bedrijfs- en 
persoonlijke hygiëne. 
- Je signaleert bijzonderheden/problemen en meldt deze aan de chefkok. 
- Bij afwezigheid van de chefkok stuur je keukenmedewerkers aan.  
- Bij afwezigheid van de chefkok plaats je bestellingen bij diverse vaste leveranciers en draag je zorg 
voor ontvangst, controle en opslag van geleverde voedingsmiddelen. 

WAT VRAGEN WE? 
Onze nieuwe collega heeft een afgeronde koksopleiding [zelfstandig werkend kok] aangevuld met 
minimaal 5 jaar (zelfstandige) werkervaring in diverse restaurants. Uiteraard ben je bekend met de 
voorschriften op het gebied van HACCP, Arbo en veiligheid. 
 
WAT BIEDEN WE? 
Een leuke, afwisselende baan in een dynamische organisatie. Je bent verzekerd van een salaris dat 
voldoet aan de CAO Horeca. Daarnaast bieden wij jou nog extra voorwaarden zoals representatieve 
bedrijfskleding en mogelijkheden voor diverse in- en externe trainingen.  
 
Ben je eigenzinnig, stressbestendig en klantgericht en een echte teamspeler die een bijdrage wil 
leveren aan het gezamenlijk resultaat? Stuur dan vóór 1 juli je CV en motivatie naar:  
 
 
Plaza Futura t.a.v. Sean Rogers 
Kastanjelaan 500 I 5616 LZ Eindhoven I E sean@plazafutura.nl I T 040-2946848 
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op en vraag naar Sean Rogers. 


