
 
 

 
 

Parkcafé Mees zoekt keuken topper! 
 

Werken in een hippe, laagdrempelige horecazaak en tóch fijne werktijden? Kom snel sfeer 
proeven bij Mees! 

Wij zijn op zoek naar een spontane, aardige en gastvrije collega die samen met ons een succes 
maakt van (de keuken van) Mees. 

 
 

• Hou je van lekker eten en koken? 

• Heb je er lol in het gasten naar de zin te maken? 

• Lijkt het je een uitdaging om te werken in een nieuwe horecazaak? 

• Vind je het ook leuk om naast de keuken af en toe bij te springen in de bediening? 
 
Mees is de nieuwste hotspot op het mooiste plekje van Deventer: het Vogeleiland in het 
Rijsterborgherpark. 
 
We hebben vorige zomer de deuren geopend. Ons concept is een gastvrije plek waar iedereen zich thuis 
voelt. Met het mooiste terras van Deventer, een plek waar je altijd langer blijft dan gepland. Naast het 
parkcafé hebben we ook een Kiosk met terras waar het ook heerlijk toeven is.  
 
De kaart is gevarieerd, vers en wisselt met de seizoenen. We kopen zo bewust mogelijk in met respect 
voor de omgeving. Dat wat we doen is goed, lekker en leuk. Daar staan we voor. 
 

Zodra we weer open mogen gaan we knallen en daarvoor hebben we hulp nodig in de keuken.  

 
Wie zoeken we: 

- Ervaring in de keuken is super handig maar we leren je ook graag het een en ander bij. 

Jarenlange ervaring is dus zeker geen must.  Solliciteer gerust als je:  

o bijvoorbeeld net klaar bent met je koksopleiding (minimaal niveau 2) en leergierig bent 

of 

o als je juist ervaring hebt in een professionele keuken maar het officiële papiertje mist 

- We zoeken een spontane, leuke en aardige collega ter uitbreiding van het team. Iemand die zijn 

handen nergens voor omdraait en er lol in heeft het gasten naar de zin te maken.  

die meedenkt en initiatief neemt 

 

Wat bieden we: 
- Uren in overleg, dit kan parttime maar ook fulltime zijn 

- Salaris conform cao 

- Afwisselend werk in een jong bedrijf 

 
Ben jij dit of doet dit je gelijk aan iemand denken, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Je kunt 
dan het beste even bellen met Rogier op 06-21566047. Wil je eerst even sfeer proeven? Check ons dan 
vast op insta: mees_deventer.  
 
Hopelijk tot snel! 


