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Rol binnen het bedrijf 
 
Als medewerkers wordt verwacht dat je veel enthousiasme in je werk hebt, dit vertaalt in 
de gemaakte gerechten, altijd voor beter gaat en het blijven ontwikkeling van (nieuwe) 
producten. Ook het  enthousiast werken zal een positieve werksfeer teweeg brengen naar 
collega’s. De Lachende Vis heeft als doelstelling dat alle gasten niet tevreden maar 
“enthousiast” worden over De Lachende Vis en op deze manier voor promotie zorgen. Wij 
zijn van mening dat de medewerkers hier een grote rol in hebben. 
 

Gezelligheid tot aan het staartje is onze slogan voor De Lachende Vis 

Reken gerust op een glimlach is onze slogan voor de catering tak 

Deze slogans geven aan wat we van je verwachten: een gast gerichte opstelling 
 
 
Doelstelling: 

1. Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de keuken. 
2. Verantwoordelijk voor het leidinggeven aan een aantal medewerkers 
3. Verantwoordelijk voor de het toezien op juist gebruik en juiste hoeveelheden 
4. Verantwoordelijk voor het bereidden van lunch en diner gerechten in het café als voor partijen in de 

zaal of op catering.  
5. Verantwoordelijk voor de dagelijkse inkoop op het gebied van de lunch en diner kaart 
6. Verantwoordelijk voor de tijdsplanning zodat alles volgens afgesproken tijden word gepresenteerd. 
7. Verantwoordelijk voor de veiligheid in de keuken   
8. Verantwoordelijk voor de kwaliteit, de voortgang en efficiëntie van het productie van food 
9. Verantwoordelijk voor de hygiëne in de keuken.  
10. Ontwikkeld nieuwe businessplannen voor nieuw ideeën voor menu’s, gerechten en buffetten en helpt 

mee met evenementen en legt deze voor aan directie. Een keer per maand een voorstel voor een 
nieuw diner gerecht dat extra op de kaart staat.  

 
Plaats in de organisatie: 
Zie organisatie schema  
De zelfstandig werkend kok rapporteert aan de ‘bedrijfsleider’. 
Het betreft een uitvoerende functie waarbij 100% operationeel wordt meegewerkt. 
De werkzaamheden worden verricht vanuit café/zalen/ Catering Service De Lachende Vis als in het land. 
Buiten het hieronder omschreven kunnen werkzaamheden in opdracht van de directeur/ eigenaar worden 
verricht. 
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Werkzaamheden:  
 

Klant: 
• Anticipeert op de ‘verwachte’ activiteit, zodanig dat de productie ten allen tijde 

gewaarborgd is. 
• Alle inkopen (food) coördineren en op deelgebieden  
• Stelt verbeteringen voor t.a.v. het assortiment  
• Het openen en sluiten van de gastenruimtes volgens procedure van De Lachende Vis 
• is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen 
• vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg 
• biedt ook ongevraagd extra service 

Teammanagement/HR: 
• Bewaakt de dagelijkse personeelsplanning, anticipeert voortdurend op de te 

verwachten drukte.  
• Houd toezicht op kwaliteit en kwantiteit van de producten en beslist bij afwijkingen, 

eventueel in overleg met afdeling chefs of assistent bedrijfsleider hoe de 
moeilijkheden opgelost en in de toekomst voorkomen kunnen worden. 

• Neemt deel aan diverse vormen van intern overleg. 
 

Commercieel/sales 
• Denkt mee over acties en geeft ook dagelijkse acties aan en overlegd deze met de 

leidinggevende van de bediening.  
• Houd rekening met het verbruik van hoeveelheden 

 
Management/administratie 
• Draagt zorg voor de maandelijkse voorraad tellingen van de keuken. 
• Draagt zorg voor het zorgvuldig omgaan met de agenda 
• Verantwoordelijk voor een kloppende hygiëne administratie 
 
Klant: 
• Bij klanten contact begroeten van de klant. 
• Vragen van klanten doorspelen aan de bediening 
• Kookt binnen de gestelde tijden van 15-20 minuten van bestellen tot doorgifte 
• Kookt volgens de hoeveelheid richtlijnen van De Lachende Vis  
• Bij het ontvangen van klachten deze doorspelen naar de sous- of chef kok.  
• Denkt na over product verbeteringen en stelt deze voor  
• Openen en sluiten van de keuken volgens voorschriften 
• biedt ook ongevraagd extra service aan gasten 
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Voorbereidingen: 

• verrichten van voorbereidende werkzaamheden zoals wassen, snijden, (voor)koken, 
mengen/roeren e.d. 

• beoordelen van de kwaliteit (versheid, houdbaarheid e.d.) van te gebruiken 
producten/ingrediënten 

• houd rekening met meerdere dingen die er te doen zijn op een dag/ week/ maand 
met de voor bereidingen. De sous- en chefkok zullen de grote lijnen uitzetten.  

• klaarzetten van (hulp)middelen. 

Bereiding: 

• tegelijkertijd bereiden van gerecht(en) en/of gerecht gedeelten volgens recepturen 
uitvoeren tussentijdse kwaliteitscontroles (gaarheid, smaak, kleur, vloeibaarheid 
e.d.) e 

Opmaak en presentatie: 

• Door geef gereed maken van gerechten (opmaken van borden/garneren); 
• controleren gerechten op voldoen aan presentatie-eisen (vóór het doorgeven); 

doorgeven van gerede gerechten. 
 

Hygiëne/persoonlijke veiligheid/omgeving 
• Draagt zorg voor het in stand houden van een opgeruimde werkomgeving. 
• Loopt regelmatig met de bedrijfsleider een inspectie 
• Verantwoordelijk voor het creëren veilige bedrijfsomstandigheden en het 

functioneren van alle medewerkers/ collega’s die op de werkvloer aan het werken 
zijn. 

• Signaleren van onveilige werksituaties en deze verhelpen 
• Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, 

HACCP 
 
Contact  
(heeft contacten op verschillende niveaus, waarbij tegengestelde belangen kunnen 
optreden): 

1. Gasten 
2. Medewerkers 
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Fysieke aspecten: 
Werkt in keukenruimte, café/terras, op kantoor en magazijnen. 
Staat bloot aan diverse geluidsniveaus. 
Staat bloot aan wisselende temperaturen, zowel binnen als buiten. 
Moet beschermende middelen dragen en loopt kleine kans op verwondingen. 
Moet met regelmaat bestellingen opslaan in magazijnen. 
Krachtinspanning bij het tillen van bladen, stapels borden e.d. 
Lopend en staand werken, soms manoeuvrerend met borden/bladen. 
Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod. 
Kans op letsel door het branden aan warme/hete borden, schalen e.d. 
Onregelmatige werktijden 
Werkt in weekenden en/of doordeweekse dagen 
Wisselende pauze tijden 
Rooster rouleert in overleg 

Verwachtingen 
 
Initiatief nemen:  
begint uit zichzelf, wacht niet af;  
heeft vertrouwen in eigen kunnen en kwaliteit;  
kijkt in het eigen werk vooruit en komt in actie als dat nodig is;  
ziet als zaken (ook buiten het eigen werk) blijven liggen en pakt ze op als dat kan.  
Coachen / Instrueren:  
toont belangstelling voor anderen en wat hen bezighoudt;  
weet te motiveren en enthousiast te maken;  
geeft vertrouwen en ruimte om iets zelf te doen en fouten te maken;  
laat anderen voorbeeldgedrag zien.  
Kwaliteitsgericht:  
corrigeert direct als niet aan de eisen wordt voldaan;  
vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service;  
komt met voorstellen om zaken beter te doen.  
Stressbestendig:  
blijft onder moeilijke omstandigheden of hoge werkdruk kalm/rustig;  
herstelt snel na tegenslag of teleurstelling;  
blijft ook onder druk doelgericht werken.  


