
  

  
    

 
 
 
De Achtertuin is op zoek naar een nieuwe zelfstandig werkende kok. Ben jij een écht kooktalent en 
kan je ook nog eens goed zelfstandig werken? Een uitdagende baan, veel verantwoordelijkheid, 
een informele werksfeer binnen een splinter nieuw horeca concept ligt in het verschiet. We zijn op 
zoek naar iemand die naast onze chef de keuken gaat rocken! 
 
Over De Achtertuin 
Verscholen tussen de betonnen muren van industrieel erfgoed de Vasim ontwikkelen wij dé nieuwe 
Stadsoase van Nijmegen. De komende drie jaar bouwen wij hier aan een plek vol inspiratie die ruimte 
biedt voor samenwerking en experiment. Een plaats om te spelen, te creëren en te delen. Een plek 
waar iedereen zich thuis voelt. Op ons grote terras kunnen bezoekers van woensdag tot zondag 
genieten van lekker eten en drinken. Het is de ideale plek om het weekend in te luiden met vrienden 
of familie. In onze zelfgebouwde steenoven bakken we heerlijke pizza’s en vanuit onze kleine keuken 
serveren we simpele, eerlijke gerechten voor vega’s en vleeseters, bij voorkeur met producten uit de 
regio. Er is veel ruimte voor kleinschalige evenementen.  
 

Op het moment dat het kan 
gaat er zeker ook gedanst 
worden. Onze programmeur 
heeft de verantwoordelijkheid 
over een breed programma vol 
mooie smaken met veel ruimte 
voor lokaal talent en 
samenwerking. Van dj’s tot 
bandjes, van yoga tot film. Op 
ons terras, binnen de huidige 
richtlijnen van het RIVM, is er 
plek voor zo’n 250 gasten. 
Dansfeesten bieden straks 
ruimte voor zo’n 800 gasten. De 
wintermaanden krijgen een 
ietwat andere invulling.  
 

 
Reguliere openingstijden: 
Woensdag  13:00 – 23:00 
Donderdag 13:00 – 23:00 
Vrijdag      13:00 – 01:00 
Zaterdag  13:00 – 01:00 
Zondag    13:00 – 23:00 
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De vacature ‘zelfstandig werkend kok’ bij De Achtertuin in Nijmegen daagt je uit om: 
De keuken is het kloppende hart van De 
Achtertuin waar gerechten met liefde en 
toewijding worden bedacht en bereid. De 
kaart is eenvoudig en de doorloopsnelheid is 
hoog. Van zelfgemaakte pizza’s uit onze 
steenoven tot nacho’s en burgers, zowel 
voor de vega’s als voor de vleeseters. De 
Achtertuin is een plek waar veel bezoekers 
komen om te eten, waarbij gerechten veelal 
gedeeld worden en het terras constant vol 
zit.. Als zelfstandig werkend kok ben je 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in 
de keuken en ben je in staat om in je eentje 
de keuken te draaien. Kwaliteit en service 
staan hierbij voorop. De Achtertuin houdt 
het midden tussen een groot café en een 
klein festival. In dat spanningsveld voel je je als een vis in het water.  
Je hebt helemaal gek van eten en bent gepassioneerd over je vak. Je bent vooral ook een harde 
werker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je kan werken onder grote druk en raakt niet 
snel in paniek. De keuken is jouw domein en in dat domein behoud je ten alle tijden het overzicht. Je 
bent zelfstandig, assertief en ziet wat er moet gebeuren. Je werkt geordend en hygiënisch. Je hebt 
een positieve instelling en weet je team te enthousiasmeren en te motiveren. Je kan goed 

leidinggeven, instructies geven en bent kritisch maar 
wel opbouwend. Je bent sturend en denkt kritisch 
mee over het food aanbod binnen De Achtertuin. Je 
werkt secuur en gestructureerd. Je denkt na over het 
verduurzamen van de keuken en staat 100% achter 
alles dat de keuken uit gat. Je bent leergierig. 
Evalueren en bijsturen is je tweede natuur. Je bent in 
staat om planmatig, secuur en gestructureerd te 
werken. Je hebt plezier in je werk en affiniteit met 
evenementen en muziek. Je weet anderen met je 
werklust en je enthousiasme te motiveren.  
 

Jouw 32-urige werkweek is goed gevuld met het: 
• Aansturen van het team 
• Zelfstandig de keuken draaien 
• Mise en place, ofwel de voorbereidende keukenwerkzaamheden  
• Verzorgen van de inkoop 
• Je maakt alle gerechten volgens de bereidingswijze  
• rapporteren naar de directie in de vorm van week evaluaties 
• je maakt marge analyses en omzet rapporten 
• meedenken bij de ontwikkeling van het menu  
• spil in het web bij het runnen van de keuken 
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Onze nieuwe zelfstandige kok brengt mee: 
• bewustzijn als het gaat om de balans tussen kosten en omzet. 
• sociaal, team player, leidinggevende capaciteiten 
• hbo-werk- en -denkniveau. 
• zelfstandig, kritisch, planmatig 
• keuken-ervaring bij voorkeur in een leidinggevende functie 
• de bereidheid om je werkuren aan te passen aan de piekuren, dat betekent ook 

werken in de avond en/of het weekend. 
• een positieve pro actieve werkhouding, oftewel een harde werker die het werk ziet  
• een kleurrijk persoon die ook van gezelligheid houdt 

 
Deze vacature Zelfstandig werkend kok bij De Achtertuin biedt (o.a.): 

• salaris in overleg 
• een 32-urige baan 
• te werken binnen een inspirerend team in een leerzame, creatieve en ambitieuze 

werkomgeving 
• de kans om leiding te geven aan de keuken van een nieuwe hotspot in Nijmegen en 

deze mede te ontwikkelen 
 
Zie jij jezelf in deze rol en ben je per direct beschikbaar? Solliciteer dan nu op de vacature en mail je 
motivatie + CV  (optioneel videoboodschap) uiterlijk zondag 5 juli naar personeel@achtertuin.nu 
 
 


