Kok (Fulltime & Par time)
Voordelen van werken bij Nieuw Schaijk al kok
• 4 daagse werkweek.
• Goed salaris
• Gunstige horeca tijden 11:00u – 21/22:00u.
• Bijna de helft van de weekend vrij.
Profielvoorwaarden
- Horeca ervaring van minimaal 2 jaar
- Diploma niet vereist. Wel ervaring in de keuken.
- Je bent representatief, enthousiast, collegiaal, gastvrij en flexibel.
- Je bent bereid om op wisselende tijden te werken. Werkdagen in overleg. Je
werkt in het weekend en doordeweeks. Diensten van 11:00u tot 22:00u

In ons drukbezochte restaurant zijn wij per direct op zoek naar een talentvolle en
gemotiveerde zelfstandig werkend kok. In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het
zelfstandig organiseren en uitvoeren van onze keuken werkzaamheden. Je hebt passie voor
de je vak en vindt het leuk om creatief mee te denken voor een heerlijke menukaart en
mooie seizoensgerechten. Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit en de hygiëne van je werk,
bent in het bezit over goede communicatieve eigenschappen. Natuurlijk bereid om hard te
werken in team verband en bent bereid. Nieuw Schaijk werkt met een groot en enthousiast
team waarin we jou kunnen gebruiken! Benieuwd naar meer informatie over ons bedrijf?
Kom gerust een keer kijken om meer informatie te krijgen.

Reageren op deze vacature: bel 0486-461294 of mail: info@nieuwschaijk.nl

Wat ga je doen?
Het varieert tussen:
• Het maken van voorgerechten en dessert
• Schoonmaakwerkzaamheden in de keuken
• Mise en place draaien overdag (klaar zetten zodat we in de avond kunnen werken.)

Wat wij vragen.
•
•
•
•
•
•

Iemand die weet van aanpakken
Leuk vind om in de horeca te werken
Gezellig vind om in een team te werken
Die 2 of 3 vaste dagen in de week werkt (dagen in overleg)
Ervaring niet vereist wel makkelijk
Leeftijd onbelangrijk

Wat wij bieden:
•
•
•
•
•

Een leuk baan
Uren zijn kiesbaar om te werken;
Een baan voor langere periode;
Zeer goed horeca salaris .
Zeer goede horeca werktijden.

Werkdagen en -tijden
De openingstijden liggen tussen 11.00 en 21.00 uur, en je werktijden dus ook. Je kunt een
middag- of avonds dienst werken maar we streven naar vaste dagen. Dinsdag zijn wij
gesloten.

Reageren op deze vacature: bel 0486-461294 of mail: info@nieuwschaijk.nl

