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Kok (m/v) – Spanje 

voltijds – bepaalde duur 
 

 

Verschillende lekkere gerechten op tafel toveren voor grote groepen is voor jou dé 

uitdaging? Je team aansturen en ervoor zorgen dat iedereen een staande ovatie geeft voor 

het keukenteam is je absoluut doel? Dan ben jij de kok die wij zoeken! 

 

LifeLong Exploring is een touroperator gespecialiseerd in avontuurlijke en 

buitensportreizen. Ons kantoor is gehuisvest in Boom, België. Tijdens de zomermaanden 

opereren we vanuit verschillende adventure camps in Spanje en Italië met twee sterke 

producten: X-Adventure (specialist in canyoningvakanties – www.x-adventure.be) en 

Family Adventure (voor avontuurlijke gezinnen – www.family-adventure.be). 

 

Je functie 

 

• Je bent verantwoordelijk voor het maken van verschillende gerechten voor grote groepen en 
stuurt je medewerkers hier in aan 

• Je werkt nauw samen met een medekok en leidt een team van keukenmedewerkers in de 
keuken op één van onze kampen in de Pyreneeën  

 

Wat verwachten we van jou? 

 
• Je bent minimum 20 jaar 

• Je hebt een koksdiploma of relevante ervaring of je bent bezig met een koksopleiding  

• Ervaring of opleiding in een grootkeuken is een pluspunt 

• Je hebt een uitgesproken affiniteit met koken en reizen 

• Je bent sociaal en werkt graag nauw samen met je team 

• Je verzorgt een positieve sfeer in de keukenploeg (die meewerken op vrijwillige basis) 

• Stiptheid is een absolute must 

• Je kan je tussen 2 juli 2022 en 27 augustus 2022 vrij maken 

 

Wat mag je van ons verwachten 

 

• Verloning via tijdelijk contract 

• Volledige reis van A tot Z (vervoer, vol pension, logement, drankjes aan de bar, …) 

• Je kan af en toe deelnemen aan activiteiten zoals canyoning, rafting en via ferrata 

• Je werkt met een super team in een fantastische omgeving in de Spaanse Pyreneeën  

• Teamactiviteiten doorheen het jaar 

• X-Team kledij 

 

Solliciteren? 

Vul het formulier via de site in en stuur een CV met pasfoto naar arjen@lifelongexploring.com  
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