
 
 
 
KEUKEN PRINS(SES) | CHIEF HAPPINESS 
“Happiness starts with a great breakfast, brunch or lunch” 
Een van de meest waardevolle functies bij COFFEELAB is het maken van de ontbijtjes, de all day 
brunches of de lunch en borrelplanken. Oftewel Chief Happiness! Je brengt namelijk de hele dag 
happiness bij onze gasten en community! 
 
WAAROM JIJ? 
Je hebt altijd graag gekookt. Je vindt altijd die lokale ingrediënten die je moet uitleggen aan anderen! 
Je verslindt kookboeken en probeert alles uit! Je hebt altijd al eens willen onderzoeken of jij hier je 
geld niet mee zou kunnen verdienen. DE hele dat met verse ingrediënten werken, en een beetje 
moeite doen voor de mooiste combinaties. En… Je bent oprecht geïnteresseerd in mensen. Je wordt 
gelukkig van dat ene stapje extra! 
 
Bij COFFEELAB ben je jezelf. Dus jij bepaalt of je tattoo’s zichtbaar zijn, of in welke kleding jij je 
comfortabel voelt. Kortom, we willen jou! Als jij jezelf kan zijn, dan kan onze community dit ook! Dat 
is magie! Team COFFEELAB is inclusief en divers. Geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, religie, 
cultuur etc. Dat maakt team COFFEELAB magisch! 
 
EN WIE IS COFFEELAB DAN WEL? 
COFFEELAB is inmiddels in het zuiden een bekende speler geworden. Nadat we in 2014 gestart zijn in 
Eindhoven zijn er inmiddels vijf (Eindhoven (2x), Den Bosch, Breda en Nijmegen) vestigingen.  
Bij COFFEELAB draait het uiteraard om goede koffie, maar zeker zo belangrijk is onze community en 
de VIBE. Een VIBE waarin onze medewerkers en community zich thuis voelen, graag verblijven, 
nieuwe mensen ontmoeten en vooral genieten.  
 
Naast koffie hebben we in iedere vestiging een All Day Breakfast foodconcept. Lekker eten op het 
moment en wat jij zelf wil. Wil je om 15:00 uur ontbijten, prima, wil je om 12:00 uur een borrelplank 
met een lokaal biertje? Ook goed.  
Iedere dag zorgen voor de juiste sfeer en oprechte betrokkenheid naar onze gasten dat is waar wij 
naar streven. Het COFFEELAB concept is voor 70% herkenbaar in alle vestigingen en de overige 30% 
word ingevuld in de behoefte of vraag die er op die locatie is. 
 
BEN JIJ? WIL JIJ? HEB JIJ? 

- Optimaal gastvrij en proactief en Flexibel? 
- Plezier en lol hebben in het bereiden van ontbijt, brunch, lunch en borrelplanken? 
- Prive iemand die graag voor vrienden en familie? 
- Affiniteit met biologische en duurzame trends, je bent dan ook een liefhebber van duurzaam 

/ gezond eten en drinken. 
- Een verbinder die graag op gasten afstapt, en onderdeel is van onze community? 
- Is koken is jouw middle name? 

- Is eieren pocheren is jouw ding! Ook 100 eieren op een dag?       
- Service gericht instelling en maak je het gasten graag naar de zin? 
- Zin om dagelijks vele Salades, boterhammen, pesto, soep te maken? 
- Er een probleem mee als men je neemt zoals je bent? 
- WERKEN OP DE MEEST IDEALE TIJDEN. ERGENS TUSSEN 07:00 EN 18:00 UUR 

 
Herken je jezelf in bovenstaande kwaliteiten? Dan komen we graag met je in contact. Solliciteer via 
deze site en ben jij de nieuwe chief happiness bij COFFEELAB! 

  


