KEUKENHULP

Wat heb je

Wat krijg je

Interesse voor koken

Een leuk en gezellig team

De instelling van harde werker

Een positie waarin je bijdraagt aan het succes van de zaak

Een flexibele– en stressbestendige houding

De mogelijkheid om door te groeien en jezelf te ontwikkelen

Een goede motivatie en je bent collegiaal

Marktconform salaris en vakantiedagen

DIT GA JE DOEN

Jij staat dicht op het vuur! Als keukenhulp heb je een leuke, afwisselende baan
waarin bijna alle facetten van de keuken aan bod komen, gerechten (voor)
bereiden, opmaken, meegeven, afwassen en schoonmaken.
Jij zorgt ervoor dat alles voor handen is in de keuken. Je bereidt mise en place
voor, zorgt dat producten gesneden en geportioneerd zijn en dat de nodige voorraad is aangevuld. Je helpt leveringen opbergen, helpt mee in de schoonmaak en
afwas van de keuken en van het keukengerei. Jij bent een onmisbare spil in het
keukenteam.
Ambitie om te werken in de horeca? Bij ons kan je een hoop leren en groeien!

Werken bij Luden
Gevestigd aan de Spuistraat in Amsterdam met een kaart waar voor ieder wat wils op staat.
Een internationaal grand cafe waar iedereen welkom is. Of je nu komt voor een kop koffie, een borrel met of zonder
hapje, een snelle maaltijd of een uitgebreid menu, bij ons is alles mogelijk. Luden heeft een centrale ligging en
een prettige atmosfeer. Dit maakt het ook een gewilde plek voor groepsdiners. De sfeer is gemoedelijk en informeel.

Het is dus vanzelfsprekend dat...
Jij de handen uit de mouwen steekt
Je niet vies bent van hard werken

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar:
personeel@meyerbeheer.nl
Tav:
Paul Voesenek

Je onregelmatige diensten prima vindt
Jij georganiseerd werkt
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