Vacature zelfstandig werkend kok
De horeca mag eindelijk weer open, daarom zijn wij opzoek naar jou!
Vind jij het leuk om in een gezellig team de gasten blij te maken met een heerlijk gerecht? Lijkt het jou
leuk om horeca/keukenskills te ontwikkelen? Geen zin in een standaard bijbaantje in de supermarkt?
Dan hebben wij een leuke plek voor jou!
Wat ga je doen?
Hotel/Restaurant Meneer van Eijck ligt midden in de mooie bossen van Oisterwijk. We beschikken
over een groot terras, warm restaurant en een landelijk hotel.
Ook zijn we uitgeroepen tot mooiste bruiloft locatie van Brabant!
De werkzaamheden bij Meneer van Eijck zijn erg divers. Mise en place voor zowel lunch en diner, het
bereiden van lunchgerechten, bereiden van dinergerechten, barbecueën tijdens partijen,
bruiloftsdiners verzorgen en input geven voor de nieuwe kaart. Geen dag is hetzelfde!
De ene dag knal je 120 lunchgerechten de keuken uit en de volgende dag bereid je met je team een
prachtig bruiloftsdiner voor. Fijn weetje, we verzorgen zo'n 45 bruiloften per jaar! Is het diner om
21:00u klaar? Leuk, dan ben je op zaterdagavond lekker op tijd klaar. Uniek toch in de horeca?
Sfeer binnen Meneer van Eijck
We zijn een eigentijds bedrijf met een jong en dynamisch team.
Plezier en een gezonde werkdruk staat bij ons hoog in het vaandel. Horeca is soms hard werken
maar het plezier is net zo belangrijk! Na je werk met collega’s een hapje eten of een sluitdrankje
pakken vinden wij alle heel gezellig. Vroeg klaar en nog even de stad in? Gooi het in de app en er
gaat vast wel iemand met je mee!
Wie zoeken wij?
De keukenprins of prinses met de juiste motivatie, echte teamplayer en minimaal een kok niveau 3
diploma op zak. De functie is voor 32 of 38 uur beschikbaar.
Je weet van aanpakken, bent stressbestendig en houdt van diversiteit. Daarnaast beschik je over een
goede dosis humor.
Wat kunnen we jouw bieden?
Het salaris is leeftijd en ervaring gebonden dus is het moeilijk hier een bedrag neer te zetten. Maar we
doen je zeker een goed voorstel dat boven de horeca CAO ligt. O.b.v. 38 uur ligt dit tussen de
€1700,- en €2400,Het leuke aan de horeca is is dat je naast je salaris ook nog eens fooi krijgt! Een erg leuk extraatje
aan het einde van maand!
Een kopje koffie of colaatje tijdens het werk, lekker pakken!
Of liever een biertje of wijntje als je klaar bent? Doen, je hebt het verdiend!
Tijdens je werk verzorgen wij je lunch of diner, scheelt weer boterhammen smeren thuis.
We bieden je naast dit alles een fijne collegiale werkplek waarbij jij je zelf kunt zijn en de
mogelijkheden krijgt om door te ontwikkelen.
Ben je enthousiast?
Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken? Stuur ons dan je CV en motivatie naar
rick@meneervaneijck.nl.
We kijken uit naar je sollicitatie!

