
(Zelfstandig werkend) kok
Poppodium Grenswerk in Venlo is hét poppodium van Noord-Limburg. Voor ons café en interne 
catering zijn wij op zoek naar een enthousiaste en creatieve kok. Als koken en muziek beiden je 
passie zijn, dan zit je bij ons dicht bij het vuur!

Functieomschrijving
Als (zelfstandig werkend) kok bij Grenswerk is je werkplek de keuken van ons café. In 
de moderne open keuken (waardoor café en keuken met elkaar verbonden zijn) bereid 
je de gerechten op de kaart van ons café. Deze smaakvolle en verassende gerechten 
zijn geïnspireerd op ‘streetfood’ en de internationale keuken. De keus voor de 
gerechten, de wijze van bereiding en presentatie ligt bij jou en de rest van het keuken 
team. Regelmatig worden in je keuken ook artiesten- en crewcatering maaltijden 
bereidt, incidenteel dient er catering voorzien te worden bij een verhuur partij.

De keuken van het café is geopend van woensdag t/m zondag, van 10:00 tot 21:30. 
Borrelkaart gerechten zijn ook na 21:30 verkrijgbaar, maar deze worden ook door 
de bar medewerkers bereidt. Je draagt mede de medeverantwoordelijkheid voor 
een goed lopende keuken: je kunt dagelijkse werkzaamheden dus goed plannen, 
voorbereiden en organiseren. Je bent medeverantwoordelijk voor de bestellingen en 
het voorraadbeheer en zorgt ervoor dat je de HACCP richtlijnen naleeft.

Vacature



Functie-eisen:
• Aantoonbare werkervaring in een professionele keuken.

• Je bent creatief en op de hoogte van de moderne kooktechnieken.

• Op de hoogte van de nieuwste trends op kookgebied.

• Kennis van de HACCP richtlijnen.

Wij bieden:
• Een werkplek in een dynamische en muzikale omgeving.

• Veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit.

• Een uitdagende functie in een ambitieus en vooruitstrevend team.

• Dienstverband: vast, met in eerste instantie een contract van een half jaar.

• Inschaling en salaris volgens schaal 4/5 (afhankelijk van de functie/ervaring) 
van de CAO horeca.  Met een salaris indicatie voor 38uur minimaal €1.947,82 en 
maximaal € 2.762,21 

• Mogelijkheid tot het volgen van cursussen en bijscholing.

Over Poppodium Grenswerk
Poppodium Grenswerk is hét podium voor live popmuziek en dance in Venlo en 
omstreken. Grenswerk is gehuisvest de binnenstad van Venlo in een bijzonder pand 
met een zaal voor 600 bezoekers en een muziekcafé voor 150 bezoekers. Grenswerk 
organiseert zo’n 300 activiteiten per jaar en trekt daarmee circa 50.000 bezoekers. 
We hebben de ambitie om het meest gerenommeerde en vernieuwende podium van 
Limburg te zijn, met landelijke allure en bezoekers uit het hele land. In 2020 wonnen 
we de Limburgse Popprijs in de categorie “beste muziekorganisatie”. 

Poppodium Grenswerk onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wij streven 
naar een inclusieve organisatie. Wij willen dat ons team een afspiegeling in van de 
samenleving. Ieder talent is welkom, ongeacht afkomst, leeftijd, gender, seksuele 
geaardheid of arbeidsgeschiktheid. Het gaat ons om jouw unieke talenten. 

Ben jij diegene die we zoeken?
Neem dan contact op door een korte motivatiebrief en CV te mailen naar vacature@
grenswerk.nl. 

Wil je meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Bert Marsman, 
horeca manager 06 – 28 89 46 91. 

Meer informatie over Poppodium Grenswerk is te vinden op www.grenswerk.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


