Dinercafé ’t Kroegske
Ben jij een ambitieuze keukenprins(es) en gastvrij op z’n Brabants? Werk je graag met dagverse producten?
Dan hebben wij een leuke en uitdagende job voor jou bij ons veelzijdige dinercafé.

Zelfstandig werkende kok (m/v)
Wat ga je doen?
Jij bent samen met de chef diegene die ervoor zorgt dat onze gerechten als perfecte plaatjes, mét een lekkere
smaak, geserveerd worden. Je houdt je bezig met de volgende werkzaamheden:








Mise en place voor lunch en diner
Beheren voorraad
Dagelijks verse producten bestellen
Het management inspireren met ideeën en trends
Uitgifte van zowel a la carte lunch als diner
Het voorbereiden en uitserveren van BBQ’s en lunchbuffetten
Trainen en enthousiasmeren van aanstormend talent

Wie ben jij?
Jij bent iemand die weet wat lekker eten is! Je houd van een goed verzorgde maaltijd waarbij het zowel op
smaak als op presentatie aan niets mag ontbreken. Ook draag je bij aan het beheren van de voorraad op een
verantwoorde manier.

Wat krijg je?
Een afwisselende en uitdagende baan in een jong en dynamisch team. Je komt terecht in een warm bad, waar
je als familie wordt opgenomen. Iedereen steunt elkaar en heeft iet s voor een ander over. De werksfeer is
bijzonder goed en je krijgt volop de gelegenheid om te leren en te groeien.
En verder krijg je:





Een contract op basis van 24-32 uur
Contract conform cao
Een salaris dat past bij jouw capaciteiten
Flexibele werktijden, dus je hoeft niet 52 weekenden in het jaar te werken.

Wie zijn wij?
Het dinercafé beschikt over een groot terras met loungegedeelte en speeltuin. Overdag is het een echte
fietstrekpleister voor een borrel en een snack en ’s avonds een bourgondisch eetcafé met diverse culinaire
mogelijkheden.
Het Dinercafé is onderdeel van een snelgroeiende onderneming, waar gasten kunnen genieten van een hapje,
drankje, feest, vergadering, buitenactiviteit of een partijtje golf. Binnen al deze onderdelen staan
samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en klantgerichtheid hoog in het vaandel. In totaal zijn er ongeveer 40
medewerkers werkzaam.

Heb je er al zin in, of heb je nog vragen? Neem dan snel contact op met Niels van de Vondervoort:
niels@stapperij.nl
06-57224547
www.kroegske.nl

