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Neerslag luistertekst bij Kok gezocht 
 
 
 

eigenaar Hallo, dag Dennis. 

Dennis Dag mevrouw.  

eigenaar Zo, jij wilt dus graag als kok werken bij ons? 

Dennis Ja, dat is zo. 

eigenaar Heb je al gewerkt? 

Dennis Ik heb tien jaar als kok gewerkt in een klein restaurant. Dat was heel fijn. 

Er was een goede sfeer onder de collega’s. 

eigenaar Wat maakte je zoal klaar? Welke gerechten kan jij klaarmaken? 

Dennis Ik heb veel geleerd in het restaurant waar ik gewerkt heb. Ik maakte er vooral pasta's en 
visgerechten klaar. Het restaurant was bekend voor zijn goede visgerechten.  

eigenaar Hm, dat is interessant. Ik ben benieuwd naar wat je kan. Wil je straks voor ons een pasta met 
zeevruchten klaarmaken? Dan kunnen we proeven wat je kan.  

Dennis Ja, dat is goed. 

eigenaar Ik wil graag nog weten of je in het weekend kan werken. 

Dennis Ja, dat kan. Maar niet elk weekend. Ik heb nog kleine kinderen. Ik kan niet elk weekend opvang 
vinden. 

eigenaar Ja, dat begrijp ik. Maar kan je bijvoorbeeld twee weekends per maand opvang vinden? 

Dennis Ja, dat lukt wel. 

eigenaar Waarom bent je eigenlijk gestopt in het restaurant waar je hebt gewerkt? 

Dennis Omdat het restaurant sloot. De baas ging met pensioen. 

eigenaar Ah zo. En werk je graag met collega’s? 

Dennis Ja, zeker. Vraag het maar aan mijn vorige baas. Ik kan heel goed samenwerken met andere 
mensen. Dat is belangrijk in een keuken. Alle gerechten moeten op tijd klaar zijn en lekker zijn. 
Alle mensen in een keuken moeten goed samenwerken. Maar ik kan ook goed alleen werken.   

eigenaar Wij hebben nu een job voor 15 uren. Is dat voor jou OK of wil je graag meer werken? 

Dennis Ik wil eigenlijk wel meer werken, maar ja… 

eigenaar Hmm.. ja, ik kan je misschien nog een paar uren in het zwart aannemen. Dat is goedkoper voor mij 
en ook voor jou. Wat denk je? 
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Dennis Oh, euh, … daar moet ik even over nadenken.  

eigenaar Ja, ja, … dat begrijp ik. Zou je nu eerst voor ons een pasta kunnen klaarmaken? Want ik wil eerst 
proeven of je goed kunt koken. 

 


