
 
 

HEY HORECATALENT! 

Heb jij altijd willen werken in de horeca, waarin punctuele aandacht voor product, 
service en kwaliteit centraal staat? Dan is deze rol bij Frites Atelier Roosendaal echt 
iets voor jou! Wij leren jou alles op het gebied van onze producten en gastvrijheid. 
Flexibiliteit, dynamiek, volop doorgroeimogelijkheden en een super tof team is wat jij 
hier kunt verwachten! 

# W E R K P L E K  

Frites Atelier is een jong en smaakvol concept, dat het allerhoogste culinaire niveau 
nastreeft en dit bereikt met het creatieve brein van sterren chef Sergio Herman. Wij 
zijn kunstzinnige, inventieve en ambitieuze ondernemers, die snel willen groeien. 
Ons assortiment is van topkwaliteit. Onze locatie op Designer Outlet Roosendaal is 
dagelijks geopend van 10:00 tot 20:00 uur. 

# T E A M  

Ons team bestaat uit 10 tot 15 vak-artiesten. We hebben liefde voor eten en drinken. 
Zijn ondernemend, gedreven en super enthousiast. Daarnaast kom je niet alleen te 
werken in het team van Frites Atelier, maar werken we veel samen met alle horeca 
concepten op Designer Outlet Roosendaal.   

# W I S T J E D A T  

Dat we na meer dan 18 maanden testen van verschillende aardappelsoorten, 
bodemsoorten en andere zaken ons eerste Frites Atelier opende in de Den Haag? 

 
# V R I J E T I J D S L O C A T I E  

Werk je bij een vrijetijds-locatie, dan heb je veel flexibiliteit in werkzaamheden én 
werktijden; net wat voor jou uitkomt. Samen met je collega’s werk je hard om het uitje 
van onze gasten compleet te maken met een fijne horecabeleving. En met zoveel 
horecalocaties zijn er zoveel mogelijkheden. Je kunt makkelijk van locatie switchen 
als jij daar klaar voor bent. 

J O U W  F U N C T I E  A L S  E E R S T E  M E D E W E R K E R  

Als horeca medewerker ben jij niet zomaar een medewerker van ons. Jij bent 
namelijk van onmisbare waar voor ons concept. Jij verzorgt de culinaire beleving van 
de gast tot in detail en functioneert in alle functies op de locatie. Van voorbereidingen 
in de keuken, gasten helpen aan de kassa, frites bereiden in onze ambachtelijk 
bakovens tot de gerechtenopmaken volgens het receptuur van Sergio Herman. Dit 



 
 
doe jij altijd met een lach van oor tot oor en hebt grenzeloze aandacht voor onze 
gasten, kwaliteit ende service. 

J O U W  I N G R E D I Ë N T E N   

• Het liefst heb je al wat horeca ervaring, maar ook als aanstormend talent kun 
je bij ons terecht. Je voelt je in ieder geval thuis in de horeca. 

• Dat werken in de horeca fysiek best pittig kan zijn weet je. Hard rennen zie je 
als een voordeel; scheelt je weer een avondje sporten! 

• Diverse gasten, flexibele werktijden en het uitje van de gasten compleet 
maken met een fijne horeca beleving; werken in de vrijetijdssector is helemaal 
jouw ding. 

• Jij zet altijd net dat extra stapje. Vooral wat service en gastvrijheid betreft. 

• Liefde gaat door de maag, als het om eten & drinken gaat. 
 

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan jouw motivatie + CV 
naar m.vanschaik@vermaatgroep.nl 

 


