VACATURE JUNIOR SOUS-CHEF (M/V)
START DATUM IN OVERLEG
Hartje binnenstad, meer Leeuwarden dan dit wordt het niet. Gelegen aan een van de mooiste straten van de
hoofdstad van Fryslân, staat Post-Plaza. Een uniek Hotel & Grand Café, gevestigd in het oude Postkantoor van
Leeuwarden. We zijn natuurlijk erg bevooroordeeld maar hier wil je echt geweest zijn!
Post-Plaza is er voor iedereen én hier kom je als je echt iets wilt beleven! Ervaar het gevoel alsof je verblijft
bij je allerbeste vriend of vriendin. Een gevoel van thuis komen; dat is Post-Plaza!
Van Post-Plaza is er maar 1. Niets is standaard en over elk detail is nagedacht. Bij Post-Plaza gaat het
om het verhaal en de beleving. Als je er bent geweest willen we namelijk dat je het thuisfront niet alleen
laat weten hoe gaaf de stad Leeuwarden is, maar juist ook dat je in Post-Plaza bent geweest. Je hebt
namelijk een bijzonder verhaal te vertellen!
Post-Plaza is
…. stoer, door z’n inrichting en design
…. eigentijds en grootstedelijk
…. informeel, zodat je een gevoel van ‘thuiskomen’ ervaart
…. authentiek met een historie die teruggaat tot 1885
…. toegankelijk, iedereen is Wolkom!
…. Fries, we communiceren in het Nederlands, Engels en in het Fries
…. post, en een ode aan de postbode.
Het postthema en de Friese touch zie je met een knipoog terug in heel veel details. Van kamernummer tot
menukaart, van postzak tot kamersleutel. Heb je het gedicht al gezien? Bij binnenkomst in het Grand Café
brengen wij onze ode aan de postbode.
Onze ambitie? Het allerbeste Hotel & Grand Café van Friesland zijn. De plek waar alles klopt en de dingen
vanzelf lijken te gaan. Een bedrijf met mensen die passie en bezieling overbrengen, een koploper! Wil jij
samen met ons dit doel waarmaken?
VACATURE JUNIOR SOUS-CHEF
Voor het mooiste Grand Café van Leeuwarden zijn we op zoek naar een junior souschef. In deze functie word
je ondersteund en opgeleid tot souschef. Je wordt betrokken bij taken welke te maken hebben bij de
organisatie van de keuken. Denk hierbij aan de planning, bedenken en maken van nieuwe gerechten en het
samenstellen van de menu kaart.
Ben je enthousiast over lekker, puur en kwalitatief goed eten? Ben je opzoek naar een nieuwe uitdaging en
wil je je persoonlijk en provisioneel verder ontwikkelen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Je werkt in
een team van ongeveer 10 koks, waarbij de chef en souschefs brede ervaring hebben van het werken op
sterren niveau tot grote catering partijen. Daarnaast werken we in onze keuken alleen met verse producten
en worden de soepen, sauzen, bouillons en desserts zelf gemaakt.
Wie ben jij?
- Je bent gemotiveerd, kritisch en creatief.
- Je bent enthousiast over lekker eten – daar gaat het tenslotte om.
- Teamplayer – Bij Post-Plaza kan én doe je het niet alleen.
- Zelfverzekerd in het aansturen van een team (+/- 4 koks).
- Bereidt om te leren.

Wij bieden jou het volgende
- Een baan bij één van de leukste horecabedrijven van Friesland.
- Verantwoordelijkheden op leidinggevend niveau
- Opleidingsplan om je te ondersteunen in je ontwikkeling
- Gezonde personeelsmaaltijden.
- Groeimogelijkheden
- Een salaris conform Horeca cao 2022-2023
- Leuke secundaire arbeidsvoorwaarden bij ons eigen bedrijf, zoals 50% korting in ons Grand Café maar
ook bij onze zusterhotels
Jij bent het gezicht van Post-Plaza en past in ons profiel! Jij bent het merk, ons visitekaartje en jij bent
onderdeel van het verhaal wat we willen vertellen. Als jij de juiste kandidaat bent, ben je gepassioneerd over
het merk Post-Plaza. Je hebt een vrolijke en positieve houding en je houdt van een uitdaging! Je bent een
harde werker, houdt van presteren onder druk, je bent een teamplayer en geniet van het opbouwen van
relaties met collega's en gasten.
INTERESSE?
Stuur je Motivatie & CV naar Marije ter Haar; marijeterhaar@post-plaza.nl HRM Medewerker personeelszaken
en financiële administratie

