
 

VACATURE Chef de partie (M/V)  
START DATUM IN OVERLEG   
 
Hartje binnenstad, meer Leeuwarden dan dit wordt het niet. Gelegen aan een van de mooiste straten van de 
hoofdstad van Fryslân, staat Post-Plaza. Een uniek Hotel & Grand Café, gevestigd in het oude Postkantoor van 

Leeuwarden. We zijn natuurlijk erg bevooroordeeld maar hier wil je echt geweest zijn! 

Post-Plaza is er voor iedereen én hier kom je als je echt iets wilt beleven! Ervaar het gevoel alsof je verblijft 
bij je allerbeste vriend of vriendin. Een gevoel van thuis komen; dat is Post-Plaza! 

Van Post-Plaza is er maar 1. Niets is standaard en over elk detail is nagedacht. Bij Post-Plaza gaat het 
om het verhaal en de beleving. Als je er bent geweest willen we namelijk dat je het thuisfront niet alleen 
laat weten hoe gaaf de stad Leeuwarden is, maar juist ook dat je in Post-Plaza bent geweest. Je hebt 

namelijk een bijzonder verhaal te vertellen! 

Onze ambitie? Het allerbeste Hotel & Grand Café van Friesland zijn. De plek waar alles klopt en de dingen 
vanzelf lijken te gaan. Een bedrijf met mensen die passie en bezieling overbrengen, een koploper! Wil jij 

samen met ons dit doel waarmaken?  
 
VACATURE CHEF DE PARTIE 

Voor het mooiste Grand Café van Leeuwarden zijn wij op zoek naar een goede Chef de Partie. Een kok met 
ervaring in een ambachtelijke keuken. Iemand die geniet van een druk service en elk gerecht met evenveel 

aandacht voor onze gasten bereid. Je draagt de verantwoordelijkheid voor een deel van onze al la carte 

keuken of er is een besloten gezelschap waar jij het eten voor verzorgt. Afwisselend en dynamisch!  

Wij koken volgens de principes van Dutch Cuisine. Er gaat veel aandacht uit naar de bereidingen van 
groenten. Groenten zijn altijd een belangrijk onderdeel van onze gerechten. Je komt werken in een divers 
team met zowel leerlingen als studenten en ook ervaren koks die op hoog niveau hebben gewerkt. 

 
Wie ben jij?  

- Je bent gemotiveerd, kritisch en creatief. 

- Je bent enthousiast over lekker eten – daar gaat het tenslotte om. 

- Teamplayer – bij Post-Plaza kan én doe je het niet alleen. 

- Je wilt heel graag leren, zowel persoonlijk als professioneel. 
 

Wij bieden jou het volgende ; 
- Een fulltime functie van 38 uur, verdeeld over 4 dagen binnen één van de leukste horecabedrijven van 

Friesland. 
- Gezonde personeelsmaaltijden. 
- Groeimogelijkheden binnen het keukenteam. 

- Een salaris conform Horeca cao 2022-2023. 
- Leuke secundaire arbeidsvoorwaarden bij ons eigen bedrijf, zoals 50% korting in ons Grand Café maar 

ook bij onze zusterhotels! 
 
Als jij de juiste kandidaat bent, ben je gepassioneerd over het merk Post-Plaza. Je hebt een vrolijke en 

positieve houding en je houdt van een uitdaging! Je bent een harde werker, houdt van presteren onder druk, 
je bent een teamplayer en geniet van het opbouwen van relaties met collega's en gasten.   
 

INTERESSE?  
Stuur je motivatie & CV naar Kelly Koorevaar; kellykoorevaar@post-plaza.nl Medewerker personeelszaken en 

financiële administratie. Voor vragen kun je ook telefonisch contact opnemen via 058-2159317. 

mailto:kellykoorevaar@post-plaza.nl

