Lunch-Chefkok.
fulltime

Voor een grote, nieuw te starten horecazaak in Gouda op een “high traffic”
locatie én voor het Museumcafé, beide een dagzaak, zoeken wij een Chef!
Twee opvallende horecazaken, totaal eigen concepten, maar met absolute overeenkomsten.
Je zal leiding geven aan een team wat ook onderling uitwisselbaar is, net als jij zelf. Je
bent verantwoordelijk voor de menukaarten van beide locaties. De menukaarten zijn eigentijds met een stevige knipoog naar de balans tussen gezond, bewust, vernieuwend, guilty
pleasures en all time (lunch) favorites.
Je staat voor beleving, verfijning en je volgt de trends in de wereld van lunchcafé’s,
coffeezaken en juicebars. Je bent financieel goed onderlegd, je houdt van orde en je
werkt operationeel volop mee. Jouw creativiteit kunnen we zien en proeven. Je houdt niet
van standaard en voorspelbaar. Een beetje gek daar houden we van! Met jouw flexibele
instelling, jouw motiverende en coachende leiderschapsstijl maak je het team sterker en is
het team multi-inzetbaar in de verschillende Goudse horeca-ondernemingen. Je bent
onderdeel van het managementteam.

Dit ben jij:

Energiek, open minded en creatief. Je gaat voor de “wauw factor”. Je vindt het belangrijk
om in vernieuwende omgevingen te werken waar we met elkaar voortdurend streven naar
kwaliteit en originaliteit. Jij bent een kartrekker hierin. Je herkent je in het volgende profiel:
- je houdt van afwisseling, niks is je teveel gevraagd;
- je hebt meerdere jaren ervaring in een dynamische keuken;
- je beschikt over de kennis van verschillende bereidingstechnieken,
		 receptuur, (sociale) hygiëne en HACCP;
- je bent commercieel en je calculeert jouw kaarten;
- je maakt de roosters van jouw team en stuurt daarbij beide
		 locaties aan.

Wij bieden:

- een afwisselende baan (veelal overdag) in een toffe werkomgeving;
- je gaat iets neerzetten van scratch af aan en verzamelt een fijn
		 team om jou heen (met hulp van ons);
- een meer dan marktconform salaris;
- een 38-urige werkwerk verdeeld over vijf dagen;
- een contract voor 7 maanden met daarna een vast dienstverband
		 in het vooruitzicht;
- een baan waar netjes op de cao-regels wordt gelet met duidelijke
		urenregistratie.
Bovendien bestaat onze organisatie al ruim 10 jaar en hebben we een
financieel gezonde bedrijfscultuur. De crises konden en kunnen we
netjes aan.

Solliciteren:

Stuur jouw CV met motivatie naar Sharon van Gastel:
sharon@vangastel.nl

