
keuken assistent
Côte bar bistro is een Franse horeca gelegenheid in de gezelligste culinaire straat van 
’s-Hertogenbosch en is op zoek naar assistentie in de keuken bij het bereiden en meegeven van 
gerechten. Ben jij thuis fan van het bereiden van gerechten voor vrienden en familie en wil je 
dat nu eens doen in een professionele keuken, voor meerdere gasten? In onze beetje Franse Côte  
familie hebben we ook plek voor jou! Je kunt bij ons leren en ontdekken hoe het eraan toe gaat 
in de ‘echte’ keuken. Tijdens de lunch en het diner bereiden we Franse gerechten.  
Als jij onze koks komt ondersteunen, ondersteunen onze chef en sous-chefs jou ook graag bij het 
ontwikkelen van jezelf. Als je bij ons komt werken gaan we voor de WIN WIN!
 
We zijn een uniek en gevarieerd door de combinatie van 3 hele verschillende horecabedrijven. 
De bedrijven zijn elkaars buren en hebben aan elkaar 
verbonden keukens waardoor je nog meer collega’s krijgt en veel meer 
kunt leren. 

• Een state of the art nieuwe keuken met de modernste keukenapparatuur
• De uren die jij wil
• Samenwerking met een jong dynamisch en groot team
• Groeien en ontwikkeling van je samenwerking en sociale skills 
• Een gezellige afsluitende borrel na je dienst
• Niet wachten in de rij om uit te gaan
• Jaarlijks het gezelligste bedrijfsuitje in de regio
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

wat hebben wij te bieden?

• Gemotiveerd
• Leergierige
• Denken in oplossingen
• Openstaan voor feedback
• Stress bestendig
• Flexibel

wat heb je nodig? wat ga je doen?
• Ondersteuenen bij 

bereiding
• Ondersteunen bij de 

voorbereiding  
• Plezier maken
• Leren

interesse?

Wil jij onderdeel zijn van de Côte familie? Stuur dan een mail naar 
jaap.vanderschoof@cote.nu 
Onze executive chef streeft ernaar binnen 24 uur contact met je 
op te nemen.
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