
 

 

 
 

Zwolse theaters zoekt per direct een zelfstandig werkend kok / sous chef   
(38 uur per week) 

 
Zwolse theaters heeft een stevige ambitie & strategie omschreven in het visiedocument het Theater als Plein 
van de Stad 2020-2025. Aan de hand van vier pijlers (1. faciliteren, regisseren, agenderen 2. ontmoeten 3. 
samenwerken 4. impact vergroten) gaan we een dynamische tijd tegemoet. 

 
 
Over Zwolse theaters 
Schouwburg Odeon (1839) en Theater de Spiegel (2006), twee theaters, 4 zalen. Met het profiel van 
grootstedelijk theater en een diversiteit aan zalen (van concertzaal tot vlakke vloer zaal en ouderwetse 
bonbonnière) heeft Zwolse theaters tot ruim buiten eigen stad en buiten de Oostelijke regio een belangrijke 
functie. 

 

 
Het visitekaartje van Zwolse theaters is het horecateam van de Spiegel en Odeon. Ben je flexibel inzetbaar , 
dienstverlenend en gastvrij ingesteld? Dan nodigen wij jou uit om de uitdaging aan te gaan in deze job en te 
solliciteren naar de functie zelfstandig werkend kok / sous chef. 
 

 
Waar zijn wij naar op zoek. 
Voor Café Foyé en Kees zijn wij per direct op zoek naar een talentvolle en gemotiveerde zelfstandig werkend 
kok / sous chef om ons keukenteam te komen versterken. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het 
plannen , organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden in de keuken. Je voert je werk uit volgens de 
HACCP regels en kijkt erop toe dat anderen dit ook doen. 
Je bent in staat alle gerechten zelfstandig te bedenken en te bereiden, zorgt voor een gedegen inkoop en 
voorraadbeheer.En je wil dat elke gast smult van jou eten. 
 

 
Wat bieden wij jou. 
Wij bieden jou een uitdagende baan aan in het culturele hart van Zwolle en de mogelijkheid om je verder te 
ontwikkelen. Je komt in een jong, dynamisch, hecht en betrokken team terecht waar met enthousiasme en 
passie wordt gewerkt. Het gaat om een dienstverband van 38 uur per week met goede arbeidsvoorwaarden , 
conform CAO Horeca.  

 

 
Interesse 
Stuur uiterlijk voor woensdag 30 juni een e-mail met je CV en motivatiebrief naar Zwolse theaters: t.a.v. Kim 
Gerrits, medewerker HR, sollicitatie@zwolsetheaters.nl. Voor vragen over deze vacature kun je ook altijd 
contact opnemen via sollicitatie@zwolsetheaters.nl 
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