
 

 

 

Restaurant-Theater De Deel 

Menso Altingstraat 6 

7841 CB  Sleen 

T:. 0591 367220 

E: info@theaterdedeel.nl 

KEUKENHULP GEZOCHT 

(PART-TIME) 
 

Restaurant-Theater De Deel is gevestigd in Sleen. We serveren een uitgebreid arrangement aan 
eten: van lunches en borrelgarnituur tot à la carte diners, buffetten en high teas. Flexibiliteit en 
creativiteit in de keuken is daarbij een must. 

Door toenemende drukte zoeken wij per direct ondersteuning in de keuken van het huidige team. 
Heb jij altijd al in de keuken willen werken en wil je graag kok worden, maar heb je nog geen 
diploma? Dan hebben wij misschien wel de baan voor jou! Wij zoeken een vlotte, actieve en 
hands-on keukenhulp die overal in kan springen waar nodig is! 

Samen met je collega’s zorg jij ervoor dat alle gasten elke dag weer verwend worden. Je bent 
flexibel en pro-actief en kan zowel bij lunch, diner als partijen worden ingezet! 

De functie: 
Als keukenhulp ben je de helpende hand in de keuken. Je verricht ondersteunende werkzaam-
heden (zoals voorbereiden van mise en place, schoonmaken en afwassen). Je helpt bij het 
verzorgen van de lunch en bereidt buffetten en catering mee voor. Tevens ondersteun je de kok bij 
het à la carte diner. Het kan ook zijn dat je gevraagd wordt de gerechten mee uit te serveren of de 
buffetten aan te vullen. De werkzaamheden zijn gevarieerd. 

Wij zoeken: 
- een enthousiaste, creatieve, zelfstandige en leergierige keukenhulp, 
- een leertraject is bespreekbaar, 
- een collega die woont in de omgeving van Sleen/Emmen en die ook in de weekenden  
  beschikbaar is, 
- een collega met een flexibele instelling, die van aanpakken houdt, 
- ervaring is een pré maar geen must. 
 

Wij bieden: 
- een functie met flexibele werktijden. De werkdagen zijn in overleg vast te stellen.  
- een baan in een informele en moderne omgeving met veel uitdaging 
- ervaring is een pré maar geen must 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je CV naar info@theaterdedeel.nl of bel met ons 
op 0591 367220 en vraag naar Roelof of Erica. 
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