De Relaxed Hospitality Group (RHG) exploiteert hotels in Haarlem en Heemskerk. Binnen
onze formules werken we vanuit oprecht gastheerschap. De gast staat centraal en wij
ontvangen hen op een persoonlijke wijze voor een verblijf in een persoonlijke omgeving.
Onze teams streven ernaar om onze gasten elke dag minimaal één keer positief te
verbazen.
Per 1 juli 2018 exploiteert RHG Hotel & Chateau Marquette in Heemskerk. Het hotel telt 65
kamers die in 2018/2019 gemoderniseerd zullen worden. In 2019 worden in het hotel een
(nieuwe) hotelbar, champagnebar, lunchroom en brasserie (40 couverts) gerealiseerd. Het
Chateau beschikt over 10 vergader- & conferentiezalen en biedt ook plaats aan restaurant
Het Chateau (40 couverts). Chateau Marquette is een officiële trouwlocatie van de
gemeente Heemskerk.
Binnen Hotel & Chateau Marquette, hebben wij per 1 september 2018 een stageplaats
beschikbaar voor een
KOK 24-38 uur p/w
restaurant ‘Het Chateau’
Als kok ben je verantwoordelijk voor de (voor)bereiding en opmaak van gerechten en
gerecht gedeelten. Als kok werk je volgens vast instructies m.b.t. ingrediënten, recepturen,
werkmethoden en uiterlijke presentatie.
Wat vragen wij?
Kennis & vaardigheden
• MBO niveau 2 - 3 werk- en denkniveau
• Aantoonbare kennis van de basis kooktechnieken;
• Kennis van producten/ingrediënten en (de samenstelling van) de menukaart.
• Enthousiasme, betrokkenheid en humor
• Een ‘can do’ mentaliteit
Competenties
• Actief leren
• Inzet tonen
• Oog voor detail/nauwgezet
• Stressbestendig
• Creatief
Resultaatgebieden
• Voorbereiding
• Bereiding
• Opmaak/presentatie
• Bijdrage aan kwaliteit/optimalisatie
• Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden

Wat bieden wij?
• Een dynamische werkomgeving waarbij initiatief en ondernemerschap
gewaardeerd worden
• Een uitdagende werkomgeving binnen een bedrijf dat zichzelf opnieuw aan het
positioneren is
• Stagevergoeding conform de geldende regels.

Heb je interesse in de stage van kok?
Stuur dan je uitgebreide CV met beknopte motivatie naar Erik Kuiper-van den Berg
(General Manager) via erik@relaxed-hg.com.
Deze functie is vastgesteld op basis van de referentiefunctie verstrekt door Koninklijke
Horeca Nederland (KHN). Het KHN functie- en competentieprofiel tref je hierbij aan.

