
Heb jij leidinggevende ervaring in de keuken en weet jij medewerkers met jouw enthousiasme en 
kennis te stimuleren? En zoek je een baan met alleen werktijden overdag? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 
 
Bazar is een grand café met een klein hotel midden in het uitgaansgebied van Rotterdam. Ons 
restaurant is een plek waar dagelijks veel gasten komen eten. Diversiteit vind je terug in ons team.  
 
Wij zoeken per direct een  
 

Chef Productie (fulltime, met alleen dagdiensten) 
 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het productiedeel van onze keuken. Je werkt nauw 
samen met de Chef-kok, waarbij een goede communicatie essentieel is. In de productie werken we 
met standaard recepten. Je stuurt de medewerkers aan die zich bezig houden met de productie en 
voorbereidende werkzaamheden. Met jouw enthousiasme weet je het beste uit de medewerkers te 
halen en leerlingen/stagiairs het vak te leren.  
Je kunt goed plannen en houdt overzicht en hebt daarnaast oog voor detail en hygiëne waarbij je 
toeziet op een goede kwaliteit van de producten.  
Op piekmomenten werk je mee op de werkvloer.  
 
Wat breng je mee?  
 Een afgeronde koksopleiding (minimaal niveau 3). 
 Een aantal jaren relevante ervaring in een productiekeuken, en ervaring met het aansturen van 

een team.  
 Je hebt een afgeronde opleiding Praktijkondersteuner of bent bereid de opleiding hiervoor te 

volgen.  
 Een sterke persoonlijkheid om het team te motiveren en enthousiasmeren.  
 Je bent stressbestendig en houdt altijd oog voor detail en kwaliteit. 
 
Wij bieden  
Je start met een jaarcontract en waarbij wij de intentie hebben om deze bij goed functioneren op te 
volgen met een contract voor onbepaalde tijd. Je werktijden zijn altijd overdag met diensten tussen 
7.00 en 17.00 uur, dus in de avonden ben je vrij.  
Een marktconform salaris passend bij de kennis en ervaring die je meebrengt. 
Aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals: 
- 25 vakantiedagen bij fulltime dienstverband 
- 8% vakantiegeld 
- pensioenregeling met 50% werkgeversbijdrage 
- maaltijden tijdens werktijd  
 
Wil je meer weten?  
Je kunt voor meer informatie een mail sturen naar de Chef-kok: chefkok@hotelbazar.nl.   
Of kom naar ons restaurant (Witte de Withstraat 16, Rotterdam), de chef-kok of bedrijfsleider 
vertellen je graag meer.  
 
Heb je interesse? Stuur dan vandaag nog je motivatiebrief en CV naar chefkok@hotelbazar.nl. We 
nemen dan snel contact met je op.  
 
 


