
 

 
 

De Stichting Varende Recreatie zoekt voor het Vakantieschip Prins Willem Alexander een 

Kok 
 

Het Vakantieschip de Prins Willem Alexander (PWA) vaart onder de vlag van de Stichting Varende 

Recreatie. De Stichting heeft als doel om vaarvakanties in Nederland of Duitsland mogelijk te maken 

voor ouderen, zieken en gehandicapten. Dit doet zij o.a. door zelf vakanties te organiseren en door 

het volledig aangepaste vakantieschip ter beschikking te stellen van zorginstellingen en 

reisorganisaties.  

 

Voor een aantal weken per jaar zijn wij op zoek naar een kok die bij ons aan boord de gasten graag 

blij wilt maken met zijn of haar culinaire kunsten.  

 

Wat ga je doen: 

• Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de vrijwillige keukenhulpen; 

• Je voorziet zowel de gasten als het overige personeel elke dag van maaltijden: ontbijt, lunch 
en diner. (menuplanning wordt door de chef-kok gedaan) 

• Producten op de juiste manier verwerken en opslaan; 

• Hygiënisch werken volgens de HACCP regelgeving.  

 

Functie eisen: 

• Collegialiteit en klantvriendelijk; 

• Je hebt ervaring in de keuken; 

• Je beheerst de Nederlandse taal;  

• Je werkt nauwkeurig en hygiënisch; 

• Je bent leergierig en enthousiast; 

 

Wij bieden: 

• Een afwisselende werkomgeving; 

• Enthousiaste vrijwilligers die je in de keuken bijstaan; 

• De kans om bij te dragen aan het mooie werk van de Stichting Varende Recreatie; 

• Kost en inwoning gedurende de weken dat je als kok aan boord bent; 

• Salaris. 

 

Solliciteren en extra informatie: 

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt en voldoe jij aan bovenstaande functie-

eisen? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren. Heb je naar aanleiding van de vacature nog vragen, 

bel dan voor meer informatie met onze chef-kok Ineke Groen: inekegroen64@gmail.com 

 

Wij willen je vragen om je motivatiebrief met cv te mailen naar: info@vakantieschip.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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