
 

 

 

 
 
 

Vacature part-time Sous-chef 
 

Vind je het leuk om samen met onze chef-kok te bouwen aan de professionele keuken van 
retraitecentrum Venwoude in lage Vuursche? Ben je een aanpakker die heerlijk kan koken en 

weet wat het vraagt om een keuken de managen? Heb je affiniteit met vegetarisch 
biologisch koken voor groepen van gemiddeld 30 – 80 gasten?  

 
Dan willen we graag met je in gesprek! 

 
Functieomschrijving 
Samen met onze Chef-kok ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de keuken. Dit vraagt 
een goede samenwerking en de mogelijkheid om elkaar te vervangen indien nodig. Als Sous-chef ben 
je net zo goed in staat om alle taken -die horen bij het kwalitatief opereren van een professionele 
keuken- uit te voeren als de Chef-kok zelf. Dit betekent dat je zowel functioneert als een manager 
van de keuken en als een kok die het eten voorbereidt en de regie heeft en neemt. De Chef-kok is 
eindverantwoordelijk en hoofd van de keuken, maar als Sous-chef ondersteun je de Chef-kok in alle 
en geef je samen vorm aan het keukenbeleid. 
 
Je wordt als sous-chef ondersteund door een keukenteam van koks-assistenten en 
keukenmedewerkers. Je bent samen met de chef mede verantwoordelijk voor de planning, 
ontwikkeling en inzet van het keukenteam. In een drukke keuken ben jij een rustpunt en behoudt je 
het overzicht. Je instrueert, begeleidt, leidt op (on the job) en motiveert. Dit vergt goede 
communicatieve vaardigheden, leiderschap en een stressbestendigheid die is opgewassen tegen de 
(tijdsdruk) die hoort bij het opereren van een professionele keuken.  
 
Samen met de Chef-kok creëer je smakelijke en creatieve menu’s die onze klanten ondersteunen in 
hun trainingen en retraites in persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Denk hierbij aan het selecteren 
van de juiste ingrediënten, het bedenken van creatieve smaakbelevingen en het vinden van de juiste 
toeleveranciers. Dit uiteraard binnen het budget, wat slimme financiële keuzes en inzicht vergt. Aan 
de ene kant willen we onze klanten ontzorgen en verwennen, aan de andere kant dient dit te 
gebeuren op een financieel haalbare manier. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Ondersteunend aan de de (financiële) operatie van de keuken 
 Aansturen en zorgdragen voor een pool van koks en keukenmedewerkers 
 Samen met de Chef-kok zorgen voor de planning en roosters van het keukenpersoneel  
 Ondersteunen in het maken van begrotingen, financiële analyses en rapportages  
 Samen met de Chef-kok de menu’s samenstellen  
 Bestellen van benodigdheden en ingrediënten 
 In stand houden van voorraadpeil en wekelijkse inventarisatie 
 Plannen en overzien noodzakelijk onderhoud en reparaties aan keukenapparatuur 
 Goede en flexibele samenwerking met de Chef-kok 
 Mede verantwoordelijkheid nemen voor de algehele kwaliteit van dienstverlening  
 Inspelen op vragen en feedback van klanten 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Functie-eisen: 

 Vijf jaar culinaire ervaring 
 Twee jaar werkervaring in soortgelijke functie 
 Bereidheid om in de weekenden te werken 
 Relevante opleiding 
 Aansturen en (on the job) opleiden van een keukenteam 
 Beheren financiële administratie (begrotingen opstellen / financiële rapportages maken) 
 Ondersteunen in het creëren van smaakvolle en kwalitatieve menu's 
 In staat om goed te werken onder druk  
 Overzicht hebben en besluitvaardig zijn 
 Mensen op inspirerende wijze mee kunnen nemen in wat op dat moment prioriteit heeft 
 Bekend met het opmaken en beoordelen van keukeninventaris 
 Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden 
 Beheersing van de Engelse taal 

 
Ben jij de persoon die deze kwaliteiten en vaardigheden representeert en vind je het leuk en 

uitdagend om samen met onze Chef-kok de keuken van Venwoude verder te professionaliseren? Dan 
willen we heel graag met jou in gesprek komen. 

 
Wie wij zijn 
Venwoude is een retraitecentrum op een prachtig landgoed van 16 hectare natuur in Lage Vuursche. 
Het retraitecentrum bestaat uit verschillende deels monumentale en bijzondere gebouwen, waar 
onze klanten in kunnen verblijven tijdens hun meerdaagse retraites of trainingen. Alles wat wij doen 
is erop gericht om de klant en haar deelnemers een optimale retraitebeleving te geven. Op deze 
manier kunnen de trainers/teachers en de deelnemers zich volledig concentreren op hun eigen 
programma en ontwikkeling. Wij staan voor verbinding, diepgang, ontzorging en schoonheid. 
Venwoude wordt gedragen door een betrokken en gedreven kernteam dat bestaat uit 12 vaste 
medewerkers en een aantal ZZP-ers met een vaste rol. Daarnaast werken we met een flexibele schil 
van zzp-ers die de operationele diensten invullen. 
 
Onze doelgroep bestaat uit mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen en hun bewustzijn willen 
verruimen. Denk aan activiteiten zoals lichaamswerk, massage-opleidingen, tantra opleidingen, 
leiderschapstrajecten, bewustzijnsverruimende retraites.  
 
Venwoude is een organisatie in transitie, waarbij er nog veel in beweging is om te komen tot een 
florerend retraitecentrum. Dat betekent dat je thuis voelt bij een dynamiek en verandering. Het 
betekent ook dat je mee kunt bouwen aan de toekomst van Venwoude. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wat wij bieden:  

 Een verantwoordelijke functie binnen een veranderende organisatie met frisse en 
enthousiaste medewerkers.   

 Een uitdagende werkomgeving op een fantastisch mooie plek in de bossen van Lage 
Vuursche.  

 Als Sous-chef bij Venwoude verdien je 80% van het salaris van de chef-kok en dit komt neer 
op 2.400 euro op 36-urige weekbasis  

 Gemiddeld werk je 24 uur per week; sommige weken wat meer, andere wat minder maar je 
krijgt in dit contract altijd voor 24 uur uitbetaald. 

 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen op 36-urige weekbasis 
 8% vakantiegeld 
 Je ontvangt een vergoeding voor de reiskosten woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer 

met een maximum van 200 km per week. Deze vergoeding maakt geen onderdeel uit van het 
loon van werknemer. 

 Het is mogelijk om tegen een minimale vergoeding te verblijven op Venwoude na een late 
dienst of voor een vroege dienst. Dit is echter altijd in overleg met de kantoor ivm de 
beschikbare capaciteit van de kamers.  
 

 
Contact en solliciteren 
Herken jij je in bovenstaande en wil je solliciteren, reageer dan door een mail te sturen met je 
motivatie en je cv naar onze Chef-kok Jantien van der Meer. Email: jantien@venwoude.nl. Wij nemen 
dan contact met je op.  

Publicatiedatum vacature:   27 april 2022 
Reactietermijn voor sollicitaties:  tot 15 mei 
 
 


