
 

ECHOS Homes zijn laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare ontmoetingscentra met een regionale horeca- en 

huiskamerfunctie voor militairen, veteranen en hun thuisfront. Daarnaast zijn ECHOS Homes vanuit hun aard en 

ligging ideale meeting points voor militairen en burgers, de krijgsmacht, het bedrijfsleven en de samenleving. 

Voor ons ECHOS Home in Rukla, Litouwen, zijn wij op zoek naar: 

Als basis kok: 
 Zorg je voor de bereiding van maaltijden, 

samen met overige medewerkers. 

 Ben je verantwoordelijk voor het 

schoonhouden van de werkomgeving; 

 Verricht je deze werkzaamheden op een 

efficiënte en hygiënische manier; 

 Heb je minimaal 2 jaar ervaring als basis 

kok; 

 Beheers je de Engelse en Duitse taal; 

Kenmerken sollicitant: 
 Vriendelijk en gastvrij; 

 Flexibel; 

 In staat om lange tijd in het buitenland te 

verblijven; 

 Sociaal en tolerant; 

 Avontuurlijk ingesteld; 

 

 

 

Waar ga je werken? 
Je gaat werken in het ECHOS Home wat gesitueerd is op een kazerne in Rukla in Litouwen. Hier 

verzorg je maaltijden voor medewerkers van de Nederlandse- en buitenlandse krijgsmachten. Je 

verblijft vijf maanden in Litouwen, waarna je voor drie weken betaald verlof naar Nederland  af reist. 

Je werkt zes dagen per week en je verblijft in eerste instantie hoofdzakelijk op de kazerne. Je werkt in 

een team van medewerkers met een vestigingsmanager als leidinggevende. De vestiging maakt 

onderdeel uit van een organisatie met zeven vestigingen in Nederland en twee vestigingen in 

Duitsland.  In Apeldoorn zit het hoofdkantoor.  

 

Wat wij bieden: 
Naast een gezellige en bijzondere werkomgeving en leuke collega’s: 

- Passend salaris in overleg; 

- 8% vakantietoeslag; 

- Buitenlandtoelage 

- Goede pensioenregeling; 

- Reiskostenvergoeding; 

- Opleidingsmogelijkheden. 

 

Ben jij die flexibele en spontane medewerker die wij zoeken? 
Solliciteer dan nu en stuur je reactie aan Petra van Dorland-Mannak, personeelsfunctionaris, Prins 

Willem-Alexanderlaan 1429, 7312 GB Apeldoorn of per mail naar p.vandorland@echos.nl. 

Voor meer informatie over onze organisatie: bezoek onze website www.echos.nl. 

 

Basis kok (m/v) 40 uur die avontuurlijk is ingesteld! 


