
VACATURE 

ZELFSTANDIG WERKEND KOK 

 

De Eetfabriek is een cateringbedrijf gespecialiseerd in backstage- en publiekscatering voor festivals 

en evenementen. Wij serveren versbereide maaltijden voor groepen van 30 tot 1000 personen per 

dag. Onze productiekeuken is gevestigd in Amsterdam Oost, en geregeld richten we op locatie 

een keuken in. Ook staan wij op vele festivals waaronder Zwarte Cross, Pinkpop en Best Kept 

Secret met onze foodtrucks. We bieden een leuke dynamische werkomgeving en zijn met een 

jong team. 

Wat ga je doen? 

Als zelfstandig werkend kok ben jij verantwoordelijk voor het bereiden van warme en koude 

gerechten. Je coördineert de mise-en-place. Een deel van de werkzaamheden zal in onze 

productiekeuken plaatsvinden, maar ook op externe festivallocaties. 

 

Wat bieden wij jou: 

• Een fulltime of parttimebaan in de keuken van de Eetfabriek; 

• Afwisselend werk op verschillende locaties; 

• Een marktconform salaris; 

• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen binnen ons bedrijf 

 Je bent in ieder geval:  

• Parttime beschikbaar;  

• Een zelfstandig werkend kok met ervaring in de horeca;  

• In staat om onder druk te werken;  

• In staat om mensen aan te sturen; 

• Flexibel en oplossingsgericht;  

• Een teamplayer; 

• Representatief; 

• In het bezit van een rijbewijs 

 

Ben jij de zelfstandig werkend kok die wij zoeken? Reageer dan via het contactformulier of 

personeel@eetfabriek.com. Bij vragen kan je contact opnemen met Paul via paul@eetfabriek.com 

of 020-3418356. 

 

 

mailto:personeel@eetfabriek.com
mailto:paul@eetfabriek.com


 

VACATURE 

KEUKENMEDEWERKER 

 

De Eetfabriek is een cateringbedrijf gespecialiseerd in backstage- en publiekscatering voor festivals 

en evenementen. Wij serveren versbereide maaltijden voor groepen van 30 tot 1000 personen per 

dag. Onze productiekeuken is gevestigd in Amsterdam Oost, en geregeld richten we op locatie 

een keuken in. Ook staan wij op vele festivals waaronder Zwarte Cross, Pinkpop en Best Kept 

Secret met onze foodtrucks. We bieden een leuke dynamische werkomgeving en zijn met een 

jong team. 

Wat ga jij doen? 

 

Als keukenmedewerker zal je onze koks assisteren met de bereiding van de crewmaaltijden. Je 

zorgt ervoor dat de keuken schoon en werkbaar is. Een deel van de werkzaamheden zal in onze 

productiekeuken plaatsvinden, maar ook op locatie plaatsvinden.  

 

Wat bieden wij jou: 

• Een fulltime of parttimebaan in de keuken van de Eetfabriek; 

• Afwisselend werk op verschillende locaties; 

• Een marktconform salaris; 

• De mogelijkheid om te leren en jezelf te ontwikkelen binnen ons bedrijf 

Je bent in ieder geval:  

• Parttime beschikbaar;  

• In het bezit van je rijbewijs; 

• Je hebt ervaring in de horeca;  

• In staat om onder druk te werken;  

• Flexibel en oplossingsgericht;  

• Representatief; 

• Een team player 

 

Ben jij de keukenmedewerker die wij zoeken? Reageer dan via het contactformulier of 

personeel@eetfabriek.com. Bij vragen kan je contact opnemen met Paul via 

paul@eetfabriek.com of 020-3418356. 

 

mailto:personeel@eetfabriek.com
mailto:paul@eetfabriek.com


VACATURE 

EVENTMEDEWERKER 

Wil jij aan de slag als eventmedewerker op de grootste festivals, evenementen en concerten 

in Nederland?  

 

De Eetfabriek is een cateringbedrijf gespecialiseerd in backstage- en publiekscatering voor festivals 

en evenementen. Wij serveren versbereide maaltijden voor groepen van 30 tot 1000 personen per 

dag. Onze productiekeuken is gevestigd in Amsterdam Oost, en geregeld richten we op locatie 

een keuken in. Ook staan wij op vele festivals waaronder Zwarte Cross, Pinkpop, Best Kept Secret 

en Lowlands met onze foodtrucks. We bieden een leuke dynamische werkomgeving en zijn met 

een jong team. 

 

Wat ga jij doen? 

Als eventmedewerker zal je tijdens een evenement of festival assisteren met de verkoop 

en het serveren van maaltijden voor crew- en publiekscatering. We staan per jaar op meer 

dan 80 verschillende festivals door heel Nederland. Het grootste deel van de 

werkzaamheden zal plaatsvinden op de festivals en evenementen zelf. 

Wat bieden wij jou: 

• Een fulltime of parttimebaan als evenementen medewerker op de leukste festivals en 

concerten van Nederland; 

• Afwisselend werk op unieke locaties; 

• Een marktconform salaris; 

• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen binnen ons bedrijf 

Je bent in ieder geval:  

• Parttime beschikbaar;  

• In het bezit van je rijbewijs; 

• In staat om onder druk te werken;  

• Flexibel en oplossingsgericht;  

• Een team player; 

• Veel beschikbaar in het hoogseizoen (tussen mei en augustus); 

• Representatief 

Ben jij degene die wij zoeken? Reageer dan via het contactformulier of personeel@eetfabriek.com. 

Bij vragen kan je contact opnemen met Paul via paul@eetfabriek.com of 020-3418356. 

mailto:personeel@eetfabriek.com
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