Vacature zelfstandig werkend kok (38u / 4-5 dagen p.w.) Van Zanten
Wij zijn op zoek naar een vrolijke zelfstandig
werkende kok voor Van Zanten (kafé,
restaurant en salon), die ons team van
professionals kan aanvullen in de keuken.
Van Zanten is de tweede huiskamer voor
iedereen die dat wil in Amersfoort en
daarbuiten. 364 dagen per jaar kan je hier
terecht voor een kopje koffie met een krant.
Een lekkere lunch, een kaféhap, maar ook
voor een driegangendiner in het restaurant. Sinds dit jaar hebben we ook de ruimte
naast Van Zanten ingericht als kafé/restaurant, die ruimte is straks af te huren voor
groepen en gebruiken we op vrijdag en zaterdag als extra plek voor onze gasten.
Over de functie: Zelfstandig werkend kok
In Van Zanten werken we met professionele koks en barkeepers. Daarnaast hebben
we een ploeg met jonge leergierige honden die het werk in de keuken geweldig
vinden. In jouw functie ga je samen met onze sous-chefs Andy & Ronald in de
keuken meedraaien. Onze chef-kok Dolf ondersteunt jullie daarin. Naast de
alledaagse werkzaamheden in de keuken help je ook mee om nieuwe gerechten te
ontwikkelen en om de gerechten te perfectioneren
Wie ben jij?
Jij bent iemand die van de hoogste niveaus heeft geproefd, maar meer behoefte
heeft aan een informele sfeer. Je bent niet bang om in het heetst van de strijd de
teugels aan te trekken. Of eerder natuurlijk. Je werkt zelfstandig, maar bent niet te
beroerd om te helpen waar het kan.

Daarnaast heb of ben je:
- minimaal 2 jaar ervaring in de horecakeuken
- fulltime (38 uur) beschikbaar
- zelfstandig een partie draaien
- affiniteit met vegetarisch en veganistisch koken
- kennis van producten (hamburger, vegan rendang tot oester)
- een doorzetter, gastvrij en ingesteld op ontwikkeling
- klaverjaservaring wordt gewaardeerd

solliciteren?

Heb je naar aanleiding van deze vacature of wil je ons team komen versterken?
Stuur dan je motivatie en CV naar dolf@eetkamervanzanten.nl en wie weet maken
we binnenkort kennis.
soort dienstverband
fulltime
salaris
volgens horeca CAO.

