
 

Hou je van pure en eerlijke producten en maak je graag een ontbijt met alles 
erop en eraan? Wij zijn, ter aanvulling op onze fantastische keukenbrigade, 

op zoek naar een: 

   

Ontbijt kok (m/v)  
 
 
Bij landgoed Lauswolt draait alles om ware luxe, dit begint voor onze gasten bij het ontbijt. 
Onze gasten willen hun dag graag goed beginnen, en wíj willen graag hun verwachtingen  
overtreffen.  
  

Functieprofiel 
De vacature van ontbijt kok is een creatieve functie die hartstocht en inzet vergt. In onze 
keuken staat alles in het teken van de hoogste kwaliteit, eerlijke (lokale) producten, 
originaliteit, vindingrijkheid en perfectie. Als ontbijt kok ben je verantwoordelijk voor het 
ontbijt en rapporteer je aan de Chef-Kok. We zoeken iemand met ervaring in een goede zaak 
die toe is aan de volgende stap. 
Verder: 

- heb je een relevante opleiding op MBO niveau afgerond 
- ben je een ochtendmens  
- gaat je hart sneller kloppen van eerlijke producten 
- ben je een teamspeler en sta je open om van anderen te leren 

  

Wat bieden wij jou? 
In ons restaurant ‘De Heeren van Harinxma’, bekroond met een Michelinster, merk je onze 
passie pas echt. Ook onze Bistro Nijeholt is door Michelin bekroond met een Bib Gourmand. 
Maar het echte geheim van Lauswolt zit in onze mensen. Zij vormen de ziel van ons hotel. 
 
Wij gaan graag een langdurige relatie met je aan. Als jij je werk met plezier en enthousiasme 
doet, dan straal je dat uit naar je collega’s in de keuken. Zo ontstaat er een positieve sfeer 
waar iedereen in het hotel energie van krijgt!  

  

Arbeidsvoorwaarden 
Voor de vacature van ontbijt kok bieden we een contract van 38 uren met uitstekende 
(secundaire) arbeidsvoorwaarden: 

- een marktconform salaris 
- vrije middagen; de werktijden zullen ongeveer van 06:00 – 14:00 uur zijn 
- alle overuren worden gecompenseerd in tijd voor tijd 

  
Mocht je voldoen aan bovenstaande profielschets, stuur je motivatiebrief en CV naar 
MAttema@lauswolt.nl.  
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