ZELFSTANDIG
WERKEND
KOK
Wat heb je

Wat krijg je

MBO-3 werk- en denkniveau

Een mooie uitdaging in een gezellige horecaorganisatie

Kennis van koken

Mogelijkheden om te leren en jezelf te blijven ontwikkelen

Een positieve– en creatieve instelling

De mogelijkheid landelijk te groeien

Een flexibele– en stressbestendige houding

Een leuk en divers team

Zelfstandigheid met een team mentaliteit

Een fulltime job
Marktconform salaris en vakantiedagen

DIT GA JE DOEN

Samen met het keukenteam zorg je de hele dag door dat mensen lekker eten bij.
Goed gevulde salades, lekkere hamburgers, een stevige biefstuk of malse kipsate.
Riant belegde broodjes, bitterballen en lekkere soep. Natuurlijk is een goede
kwaliteit vanzelfsprekend.
Twintig carpaccio, tien burgers en …. Jij draait er je hand niet voor om want: Je
onderhoudt de keuken, zorgt voor een goede mise en place en schone werkomgeving. Je bent stress bestendig, flexibel en kan goed schakelen. Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen en koken van gerechten en voor een stukje
organisatie en planning in de keuken. Jij en je team regelen het wel.
We vinden het belangrijk dat je een team player bent en plezier hebt in wat je
doet: Een lekker potje koken!
Geen opleiding, maar wel ervaring? Bij ons kan je een hoop leren!

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...

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar:

Jij en het team altijd voor het beste resultaat gaan

personeel@meyerbeheer.nl

Je bij wilt dragen aan het keuken succes

Tav:
Paul Voesenek

Je graag tussen de potten en pannen staat
Je oog hebt voor detail
Je zorg draagt voor de kwaliteit van gerechten
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