
Werk hard en maak plezier! Wie zegt dat werk en plezier niet samengaan? Bij Best Western Hotel Nobis werken we alle 
dagen hard aan een bijzonder en onvergetelijk verblijf voor onze gasten. We doen dat samen én met veel plezier! 
Daarom is het er zo gezellig, voor ons en zeker ook voor onze gasten!  Best Western Hotel Nobis Asten ligt aan de A67 tussen 
Eindhoven en Venlo. Met Nationaal Park de Groote Peel op wandel- en fietsafstand een perfecte uitvalsbasis voor een 
zakelijk, maar zeker ook een recreatief verblijf. 

Never a dull moment! Met 120 kamers, Brasserie ‘De Stegen’ en wellnessfaciliteiten met binnenzwembad, sauna, en fitness-
club is er echt altijd wel wat te beleven. 24/7 zijn we zowel voor als achter de schermen aan het werk om het verblijf van onze 
gasten fantastisch te verzorgen. Elke dag opnieuw leveren we zo samen een topprestatie! Houd jij van hard werken en veel 
plezier? Dan pas je prima in het team van Best Western Hotel Nobis!  

ONTBIJTKOK [fulltime/parttime]

BEST WESTERN HOTEL NOBIS ASTEN   |    NOBISWEG 1   |   5721 VA  |    ASTEN   |   INFO@NOBIS.NL  |  0493 681300

www.nobis.nl | facebook.com/hotelnobis | instagram.com/hotelnobis 

Gastvrijheid is ons vak! Samen met onze collega’s van Golden Tulip Hotel West-Ende Helmond, Boetiek Hotel Plein Vijf Deurne en 
Hotel 46 Wintelre ontvangen we zowel onze zakelijke als leisure gasten met aandacht en veel plezier. Zo beleven zij Brabant op z’n best!

       

       

Ben jij een écht ochtendmens? Ben jij die vroege vogel die een lach op de gezichten tovert van onze hotelgasten, omdat jij 
ze een heerlijk ontbijt voorschotelt? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als ontbijtkok ver
Nobis met jouw collega’s in Brasserie De Stegen én van het truckrestaurant Truck-Inn Nobis Asten. In de middag geniet je
van een vrije middag! Je haalt veel plezier uit het bereiden van gerechten en je vindt het super dat de gasten en goede start
van de dag hebben, dankzij jou. 
 Wat je doet: 

Wat wij bieden:
• Verschillende opleidingsmogelijkheden
• Ambitieus? Volop kansen en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
• Werken in een bruisende internationale werkomgeving waar geen dag hetzelfde is
• Fijne werksfeer en regelmatig gezellige uitjes en activiteiten
• Overnachten voor een ‘best friends’ prijs bij collega Best Western hotels

Bezorg jij onze gasten de beste start van een dag? Mail vandaag nog jouw cv en motivatie naar pz@nobis.nl




