
Kom binnen bij Recreatiepark Beringerzand!  

Waar behalve twee zwembaden en een binnenspeeltuin, ook een 
pannenkoekenhuis, een familierestaurant en een cafetaria ons park compleet 
maken. Nu we steeds groter worden, willen we graag ons team uitbreiden.  

Steek jij je handen graag uit de mouwen en weet jij jouw keukenteam te 
motiveren om samen met jou de gasten te verwennen met de heerlijkste 
gerechten?  Ben jij daarbij enthousiast, gastvrij, wil je flexibel werken in een 
hecht team, stuur jij graag mensen aan en sla je een gezellig samenzijn na het 
werk niet over? Dan ben je misschien wel die zelfstandig meewerkend kok die 
we zoeken. Ook wanneer je nog niet bulkt van de ervaring, kunnen wij jou 
door onze opleidingen en trainingen inzetten.  
 
Samen met jou zorgen wij er namelijk voor dat zowel de parkgasten als de dag 
gasten het hele jaar door kunnen genieten van een vakantiegevoel! 
 
Zo draai je jouw hand niet om voor het verzorgen van de mise en place, maak 
jij gerechten klaar en houd je de keuken netjes. Samen met jouw 
keukencollega’s zorg jij ervoor dat de gasten van Pater Pannenkoek en 
familierestaurant Patershof, de heerlijkste gerechten voorgeschoteld krijgen.  
 
Ben jij team Beringerzand, dan kun je ook nog gebruik maken van vele 
voordelen. 
 
Zo hebben wij ieder jaar een gezellige feestavond en is borrelen met jouw 
collega’s na het werk volgens ons een prima manier om de dag samen af te 
sluiten.  
Daarbij kun je zelfs op het park verblijven. Wil je jouw familie of vrienden ook  
jouw werkplek laten zien, dan kun jij met personeelskorting, bijvoorbeeld een 
weekendje, Beringerzand van de ander kant bekijken.  
 
En het mooiste is dat jouw glimlach en jouw gastvrijheid de dag van jouw 
gasten maakt! 
 
Enthousiast geworden? Horeca coördinator Eric Kleynen beantwoordt graag 
jouw vragen en bekijkt jouw sollicitatie.  
Bel op 06-28260368 of mail naar personeelszaken@beringerzand.nl 
 
 
 


