ZIE JIJ JEZELF AL KOKEN IN ONZE PRACHTIGE KEUKEN?
Vacature Zelfstandig werkend kok (38 UUR PER WEEK) – per direct
Er is ruimte in onze enthousiaste keukenteam voor een zelfstandig werkend kok!
Geen dag is hetzelfde bij ons Hotel & Grand Café. Van een ontbijt voor 160
(inter)nationale hotelgasten of 100 Leeuwarders die een hapje komen eten op
een reguliere dinsdagavond. Op elk moment van de dag staan wij klaar om
onze gasten met open armen te ontvangen. In de keuken kunnen we daarom
nog wel wat handjes gebruiken vanwege toenemende drukte.
Ben jij een teamplayer, pro-actief, creatief en een harde werker? Heb jij geen 9 tot 5 mentaliteit, wil je net dat
stapje extra zetten voor de gast, maar ook voor je collega’s? Maar het allerbelangrijkste is dat je gewoon lekker
kan koken!
Taken en verantwoordelijkheden
De belangrijkste resultaatgebieden en verantwoordelijkheden voor deze vacature zijn:
Diploma niveau 3 zelfstandig werkend kok.
In het bezit zijn van een BHV diploma is een pré.
Het kunnen runnen van een eigen parti.
Bekend met HACCP en andere relevante wetgeving.
Profiel
Aanstekelijk enthousiast over lekker eten en koken.
Samen willen en kunnen werken met een groep van circa 10 andere koks die dezelfde passie delen.
Vier dagen in de week willen werken, waarbij je onze gast altijd op nummer 1 zet.
Kernwoorden die bij jou passen: gastvrij, extravert, proactief, doortastend en een echte teamplayer.
Wij bieden jou
Een werkplaats binnen één van de gaafste horeca bedrijven van Noord-Nederland.
De mogelijkheid om verschillende facetten van de horeca binnen één bedrijf te zien en te leren.
Veel collega’s met specialistische kennis die dit ook graag met je deelt zodat jij ook professioneel kan groeien.
Een werkweek van 38 uur, verdeeld over 4 dagen.
Leuke secundaire voorwaarden binnen ons eigen Hotel & Grand Café maar ook onze zusterhotels.
Een salaris conform de horeca AVR.
Is jouw interesse gewerkt en denk jij dat jij iets kan toevoegen aan ons team?
Stuur je snel je CV & motivatie naar Robert de Vries, Chef-Kok, robertdevries@post-plaza.nl

