
Vacature kok 
GRIP zoekt nieuwe medewerkers! 

Naast een lekkere bouldersessie ook genieten van een heerlijk menu. Dat kan bij GRIP 
Boulderhal. Van de beroemde Linzen-notenburger, de Crux Monsieur en overheerlijke 
Brownie tot het menu van de week. Heb je een achtergrond in werken in een 
professionele keuken? Lees dan snel verder. 

Bij GRIP Boulderhal kom je voor de magistrale boulders maar ook om met je vrienden 
nog te kunnen nagenieten met een drankje en bijvoorbeeld een vegaburger. Omdat het 
steeds drukker wordt, zoeken we iemand die in de keuken staat en zich richt op het 
bereiden van de gerechten, mise en place en andere specifieke keuken-taken.  

We zoeken een aanvulling op ons keukenteam. Je werkt samen met Chef Daniël en 
andere keuken- en barmedewerkers en verdeelt onderling de taken over de dagen van 
de week. Jouw taak is om ervoor te zorgen dat gerechten goed en consistent worden 
bereid in de keuken. Je zorgt ervoor dat de keuken schoon is, voorbereidingen worden 
getroffen, de gerechten er mooi uitzien en de klant graag jouw bereiding wil oppeuzelen. 
Kortom: jij bent de kok!  

Je wordt een vast lid van onze GRIP Crew. Samen zorgen jullie ervoor dat alles op 
rolletjes loopt en dat onze gasten niets te kort komen. Je kunt dus goed zelfstandig 
werken, maar ook goed samenwerken. Je bent klantvriendelijk, een harde werker en 
zorgt altijd voor een goede sfeer. Daarnaast spring je ook bij achter de bar en serveer je 
de heerlijkste gerechten en lekkere biertjes met een glimlach. 

Competenties 
• Ervaring in de keuken, bij voorkeur als kok 
• Overzicht kunnen houden en gestructureerd kunnen werken 
• Flexibel 

 
Beschikbaarheid 

• Vacature voor 16 tot 32 uur, dagen zijn bespreekbaar 
• Van 11.45 – 20.30 uur 

 
Wat we bieden 

• Een aanstelling op contract-basis 
• Een marktconform salaris 
• Korting in onze winkel en horeca 
• Gratis boulderen en sportklimmen bij GRIP 
• Gratis deelname aan cursussen en workshops 
• Eventueel kunnen we ook kijken naar combinaties van onze vacatures 

 
Kom je bij ons werken? 
Interesse? Reageer dan met een sollicitatiebrief en C.V. vóór 26 september. 


