
 

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. 
 

De Eetfabriek is een landelijk opererende cateraar gespecialiseerd in festival, crew- en backstagecatering. 
Dit doen wij voor grote publieksevenementen zoals Best Kept Secret, Pink Pop, Zwarte cross, 
Bevrijdingsfestival Amsterdam en Dance Valley, maar ook voor zakelijke evenementen, televisie- en 
filmopnames. Daarnaast produceren wij ook een lijn van eigen producten. 
Als social media/marketing stagiair(e) is het aan jou om de Eetfabriek neer te zetten op alle social kanalen 
en het imago te versterken van het bedrijf en de producten. Je werkt naast op onze vestiging ook vaak op 
leuke locaties. Je hebt een goede werklust, humor en een rijbewijs is ook heel handig. Daarnaast ben je 
flexibel en heb je natuurlijk een relevante opleiding. 

Jij krijgt veel ruimte en verantwoordelijkheid
Jij houd van dynamiek en variatie
Jij beheerst over basiskennis  Adobe Photoshop en/of Illustrator
Jij weet alle ins and outs op het gebied van Instagram, Facebook en Linkedin
Jij bent proactief
Jij bent voor een periode van minimaal 5 maanden beschikbaar
Jij kan ook goede foto’s maken? Heel mooi meegenomen!

Wat wij bieden:
Bij ons krijg je een kijkje achter de schermen op leuke locaties
Je werkt in een gezellig team
Je kunt minimaal 5 maanden stage lopen
Je krijgt veel vrijheid
Je mag campagnes uitwerken en ontwerpen voor Facebook, Instagram en LinkedIn.
Stagevergoeding en elke dag genoeg eten en drinken
Wat wij vragen:
Je bent een social persoon.  Werkt graag samen maar kan ook heel goed zelfstandig werken
 Social media is jouw thuis,  je weet alles en mist niets
Je hebt basiskennis van Adobe photoshop en illustrator
Je hebt een eigen laptop
Je hebt oog voor mooie foto’s
Je hebt bij voorkeur een rijbewijs zodat je zelfstandig naar festivals kan gaan

Ben jij de nieuwe stagiair(e) die we zoeken of heb je vragen? Stuur dan een mailtje met je cv en motivatie 
naar niels@eetfabriek.com.
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