
Keukenmedewerker 
24 uur 

 
Heb jij al eens bij Pelle’s in Deurningen gegeten en heb je de lekkere gerechten en gezellige sfeer 
geproefd? Of heb je de menukaart gezien en ben je geïnspireerd geraakt? Wij zijn op zoek naar 
een nieuwe collega in de keuken die samen met de rest van het keukenteam dé belangrijke 
motor van het bedrijf gaat zijn.  
 
Het bedrijf 
Pelle’s is een veelzijdig horecabedrijf in Deurningen dat onder andere bestaat uit een eet- en 
biercafé, feestzaal, cafetaria en ijs&chocolade lokaal. Gasten komen hier genieten van een 
ontbijt, koffie met gebak, lunch, diner, lekker ijs of chocolade. Met ongeveer 60 medewerkers 
zorgen eigenaren Roy en Wendy voor een optimale beleving voor onze gasten waarin kwaliteit 
en gastvrijheid voorop staan. 
 
De functie 
Omdat Pelle’s een multifunctioneel horeca bedrijf is, ben je als keukenmedewerker heel breed 
inzetbaar. Van mise en place, tot een catering op locatie tot zelfstandig het ontbijt of de lunch 
draaien, je bent van alle markten thuis.  
 
Wat vragen wij?  

- Je bent een echte teamplayer met gevoel voor humor 
- Je hebt een passie voor food 
- Bij voorkeur heb je ervaring met werken in een horecakeuken 
- Je bent enthousiast en niet bang om de handen uit de mouwen te steken 
- Je houdt je hoofd koel tijdens een spits en bent op de hoogte van alle ‘ins en outs’ 
- Je bent flexibel en collegiaal ingesteld  
- Je bent minimaal 18 jaar oud 

 
Wat bieden wij?  
Wij bieden een uitdagende parttime functie in een dynamische, energieke en gezellige 
werkomgeving waarin wij jou vrijheid en verantwoordelijkheid geven. Er is ruimte voor 
ontwikkeling en mee te denken. Afhankelijk van je kennis en ervaring bieden wij een fraai 
marktconform salaris. Het contract is voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. 
Daarnaast is er na werktijd altijd tijd voor een drankje en vieren we de gezelligste 
personeelsfeestjes die je niet wilt missen! 
 
Neem contact op! 
Ben jij enthousiast geworden van onze vacature? Stuur dan je motivatiebrief & CV naar 
info@pelles.nl. Heb je vragen? Neem dan vooral contact op met Wendy (074-8511662). 
 
Wij kijken ernaar uit om samen te gaan werken! 
 


