Dinercafé ’t Kroegske
Zoek jij nog een leuke bijbaan waarbij je samen met collega’s er voor zorgt dat gasten genieten van overheerlijk
eten? Ben jij degene die in de keuken de handen uit de mouwen wil steken? Dan ben je bij Dinercafé ’t
Kroegske aan het juiste adres.

Assistent-kok (v.a. 16 jaar)
Wat is de functie?
Dinercafé ’t Kroegske zoekt een enthousiaste collega die zich graag bezig houdt in de keuken. Kun jij hard
werken combineren met een creatieve twist? Dan hebben wij een leuke bijbaan voor jou! Voor het café zijn wij
opzoek naar een flexibele en toegewijde assistent kok. Een keuken gerelateerde opleiding spreekt in je
voordeel, maar ervaring is niet verplicht. Wij vinden het net zo belangrijk dat je passie voor de keuken hebt en
openstaat om te leren van je collega’s.
Wat ga je doen?
Als assistent-kok zorg jij dat de motor van de chef-kok blijft draaien. Je helpt de chef-kok met de volgende
werkzaamheden:





Voorbereiden van de werkdag
Helpen met het maken van de lunchgerechten
Borden opmaken voor het diner
Zorgen voor een schone werkomgeving

Waar kom je te werken?
Je komt te werken in een jong en enthousiast team. Veel van onze medewerkers studeren nog en gebruiken de
ervaringen die ze opdoen (binnen het café) in hun studie. Dit tekent ook voor hoe wij te werk gaan.
Persoonlijke ontwikkeling, doorgroeimogelijkheden en open communicatie kenmerken ons als organisatie.
Jouw profiel
Ben jij energiek, leergierig en in de weekenden beschikbaar (flexibel)? Haal je graag het beste uit jezelf en zoek
je een bijbaan waar je jezelf naast je studie kan ontwikkelen? Dan zien wij jouw graag op sollicitatiegesprek!
Wat bieden wij?







Een uitdagende bijbaan
Werken in een jong en gezellig team
Flexibele werktijden
Afwisselende werkplekken (binnen het café of de andere ondernemingen)
Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden
Een salaris dat past bij jouw capaciteiten

Enthousiast geworden en kan je niet wachten om samen te kijken wat er mogelijk is? Neem dan contact op met
Niels van de Vondervoort:
Telefoonnummer:
Mobiele nummer:
Mailadres:
Website:

Spoordonkseweg 80

0499-573671
06-57224547
niels@stapperij.nl
www.kroegske.nl

5688 KE Oirschot

www.kroegske.nl

