
VACATURE 
 
 

 

 

HI!  

Wij zijn MIMIK, dé culturele hotspot van Deventer en we zoeken: 

 

- EEN FULL TIME KEUKEN MANAGER (38 UUR) 

- MEERDERE ZELFSTANDIG WERKENDE KOKS (PT/FT) 

 
We houden van aanpakken, zijn ambitieus, en willen de wereld een beetje mooier maken.  

Verrassen, ontmoeten en verrijken zijn de toverwoorden.  
Onze deur staat altijd open. Voor iedereen.  

 
 

Wie zoeken wij  

 
Keuken manager (38 uur) 

Je hebt HIER en DAAR al wat werkervaring opgedaan. Als keukenmanager ga jij de kaart 
creëren. Jij bent de regisseur, de keukenbrigade is jouw sterrencast, en onze gasten zijn 

jouw publiek. Bijzonder is voor jou standaard, je bent dol op groente, gezond en 
verantwoord, en je begrijpt dat kwaliteit en snelheid hand in hand gaan bij een culturele 

organisatie waar het altijd druk is.  
 

Zelfstandig werkend kok(parttime en/of fulltime) 

Ontbijt, lunch, borrel of diner? Niks kan jou uit het veld slaan. Je werkt zorgvuldig en 
constant. Ook in de drukte bij aanvang of afloop van een van onze voorstellingen. Als 

zelfstandig werkend kok ben je onderdeel van de keukenbrigade en daarmee verantwoordelijk 

voor de totaalbeleving van onze gasten. Je bent smaakmaker, bereidt zelfstandig alle 

maaltijden (zowel de koude als warme kant), en je weet waar HACCP voor staat. 
 

• Can you stand the heat, woon je in de buurt en heb je smaak in je vingers?  
• Ben je creatief, thuis in een open keuken en dol op een culturele omgeving? 
• Ben jij communicatief sterk, snel, productief en graag onderdeel van iets nieuws?  

Drie keer ja? Gelukkig! Dan hebben we je eindelijk gevonden. 

 

NIEUWE KEUKEN | UITZICHT OP DE IJSSEL | FILM & THEATER | VEEL LIEFDE 

GEEN PROEFTIJD 

 

Heb jij het MIMIK DNA en kun je niet wachten om deel uit te maken van ons leuke team? 
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar glenn@mimik.nl  of bel: 06-28 82 40 96 

 

mailto:glenn@mimik.nl

