
Restaurant de Proefstand zoekt versterking!  
Vanaf januari 2023 opent Restaurant de Proefstand haar deuren. Restaurant manager Lucas en Chef 
Lucas (ja, echt waar) zijn nog op zoek naar enthousiastelingen om het bediening team te komen 
versterken.   

Wat is de Proefstand?  
De Proefstand is een nieuw restaurant, gebouwd in een voormalige scheepsmotoren fabriek, gelegen 
op natuureiland de Zaag bij Krimpen aan de Lek, 20 minuten rijden vanaf RoHerdam. De Proefstand is 
onderdeel van Zaag55. De gerechten die geserveerd worden zijn geïnspireerd op de Nederlandse 
keuken, lokale producten en bewegen mee met de seizoenen. De Proefstand gaat zich in de komende 
jaren op de kaart zeHen in gastronomisch RoHerdam. Wij streven naar hartelijke en fijne service, 
iedereen mag zich hier welkom voelen. Kijk voor meer inspiraNe op de Instagram van De Proefstand 
@restaurant.deproefstand of @_lucas.jeffries  
Op 100 meter van de Proefstand ligt het Huis van de Kikker, een tevens nieuwe evenementenlocaNe 
en ook onderdeel van Zaag55. Hier zullen allerlei evenementen, parNjen, bijeenkomsten, diners en 
bruiloVen plaatsvinden. Hiervoor zijn op wisselende Njden ook team bediening toppers nodig.  

Wie zoeken wij?  
Service in alle soorten en maten! Wij zoeken medewerkers die het fijn vinden om in een hecht team 
te werken, houden van aanpakken en met een lach op de werkvloer staan. Ervaring in de horeca is 
fijn, daarnaast kijken we naar persoonlijkheid en een goede pasvorm in de Zaagfamilie. Wij vragen 
een beschikbaarheid van 2 of meer dagen, waarvan minimaal 1 in het weekend. Het rooster wordt 
alNjd in overleg gemaakt. MaalNjden krijg je uiteraard Njdens je dienst. Het belangrijkste voor ons is 
om iedere dag met plezier op de vloer te staan met een fijn team!  

Kom jij erbij?  
Spreekt deze vacature jou aan en ben jij toe aan een nieuwe uitdaging op een bijzondere plek? Wij 
gaan graag met jou in gesprek over de mogelijkheden. Wij bieden een marktconform salaris. Stuur bij 
interesse een korte moNvaNe + cv naar proefstand@zaag55.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact 
met je op. Mocht je nog vragen hebben aan Lucas, kan je deze ook mailen of je mag ons bellen op 
+31622566049 

Tot snel!  


