
Zelfstandig werkende kok 
 

Over Hans Roeleveld 
 
In 2012 opende Hans Roeleveld de gelijknamige visspeciaalzaakin de Scheveningse wijk Belgisch 
park. Hans was echter niet nieuw in de vis wereld. Al rond 1973 stond Hans al op de markt in 
Zwijndrecht vis te verkopen. Samen met zijn vader, broers en zussen verkochte ze elke week een 
zeer uitgebreide sortering verse vis die gekocht werd op de Scheveningen visveiling. In 1975 werd 
er begonnen met een winkel aan de Scheveningse haven wat al snel doorgroeide met een 
groothandel en visrokerij. Hans heeft al die jaren veel ervaring opgedaan in o.a de visrokerij, een 
van de specialiteiten in de huidige winkel is daarom ook de eigen gerookte zalm wat nog op een 
traditionele manier wordt gerookt. Na diverse rollen te hebben bekleed binnen het familiebedrijf is 
Hans rond 1990 samen met zijn oudere broer de koeltechniek in gegaan waar hij zijn connecties 
binnen de vis branche goed kon gebruiken. 
Na nog eens 12 jaar in het familiebedrijf te hebben gewerkt besloot Hans in 2012 zelfstandig te 
starten, als vis detaillist in het Belgisch Park in Scheveningen. Al snel kwamen de zonen Jonathan 
en Cornelis Roeleveld de gelederen versterken. 
 
In 2015 opende restaurant Vigo Cantina naast de visspeciaalzaak haar deuren. Vigo Cantina is een 
echte huiskamer waar je kan genieten van de heerlijke verse vis die direct uit de naastgelegen 
visspeciaalzaak geleverd wordt.  
Al snel (2016) volgde het tweede restaurant Seafoodbar Vigo in de wijk Statenkwartier. Seafoodbar 
Vigo biedt een uitgebreide kaart aan vis en schaaldieren. Iedere dag weer, bereiden wij deze mooie 
natuurlijke producten met grote zorg en passie.  
Binnenkort openen wij ons derde restaurant The Old Jazz. Met drie restaurant vestigingen en onze 
plannen voor de toekomst, zijn wij altijd op zoek naar leuke nieuwe collega’s! 
 

Over de functie 

Als Zelfstandig werkend kokhelp jij met de voorbereidingen (mise en place), run jij jouw sectie 
tijdens de service en help jij met het schoonmaken van de keuken. Wij verwachten dan ook dat je 
alle benodigde vaardigheden beheerst, zoals het fileren en bereiden van vis en vlees. 

Een consistent uitstekende kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Het is daarom essentieel dat 
jij, in samenwerking met jouw collega’s, er zeker van bent dat ieder gerecht dat de keuken verlaat 
aan onze standaarden voldoet. Het volgen van recepten en richtlijnen voor de opmaak is dan ook 
een must. 

Wat we van je vragen: 

• minimaal 1 jaar relevante werk ervaring; 

• voldoende productkennis; 

• leergierig betreffende je vak als kok; 

• een schone keuken is jou ding; 

• woonachtig in Den Haag of omgeving; 

• flexibiliteit: geen 9 tot 5 mentaliteit en bereid om weekenddiensten te draaien; 

• goede beheersing van minimaal de Nederlandse & Engelse taal 

 

Kwaliteit van jou: 

• gastvrij en gastgericht; 

• een hands-on mentaliteit; 

• een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 



• kritisch; 

• een team player met uitstekende sociale vaardigheden;

• stressbestendig. 

 

Wat wij je te bieden hebben: 

• een dynamische, gevarieerde baan binnen een jong bedrijf;

• doorgroeimogelijkheden; 

• aanbod aan interne en eventueel 

• flexibele werkuren; 

• een professioneel team met leuke collega's;

• events buiten het werk om; 

• een marktconform salaris. 

Ben jij de gene die wij zoeken? Solliciteer dan direct door een mail met je cv & motivatie te sturen 
naar: info@restaurantvigo.nl 
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