Zelfstandig werkend kok traiteur
Wij zijn per direct op zoek naar een zelfstandig werkend kok om ons keukenteam bij Brasserie Délicat
te komen versterken. Ben jij de nieuwe collega die onze gasten laat genieten van lunch en diner?
Je komt te werken in een gezellig, professioneel team op een fantastische locatie. Onz e
brasserie bevindt zich tegenover Nationaal Park de Hoge Veluwe in Hoenderloo. Wij staan hier
zeven dagen in de week klaar voor onze gasten. Van gezinnen tot fietsers, van vaste gasten tot
toeristen, ze komen allemaal genieten van de sfeer, ons zonnige terras, de prachtige omgeving
en uiteraard onze fijne menukaart.
Brasserie Délicat staat voor versheid, kwaliteit, duurzaamheid en uitstekende service. Onze gast
is koning. We zijn gepassioneerd en hebben een duidelijk idee over smaak. Iets wat je terug ziet
en proeft in ons gebak, lunch, borrel en diners.
De functie
Als zelfstandig werkend kok ga je aan de slag met de mise en place, je bereidt diverse gerechten
volgens recept en zorgt voor bestellingen bij onze leveranciers. Jouw creativiteit kan je kwijt door
mee te werken in het creëren van nieuwe recepten en combinaties van gerechten.
Wat vragen wij van jou?
Om aan de slag te gaan als zelfstandig werkend kok vragen wij om enthousiasme, kennis van primaire
keuken- en kooktechnieken en een flexibele instelling. Je bent een harde werker die ook voor
gezelligheid binnen ons keukenteam zorgt. Je kunt goed zelfstandig werken, maar ook in
teamverband.
Daarnaast vragen wij het volgende:
- Minimaal koksopleiding, MBO niveau 3 of soortgelijk
- Ervaring is een pré
- Kennis van HACCP wet- en regelgeving
- In het bezit van rijbewijs B en/of eigen vervoer (pré)
- Flexibiliteit ten aanzien van de werktijden/-dagen
Wat wij bieden
Je ontvangt een passend salaris. Het salaris is bespreekbaar en hangt af van opleiding en
ervaring. Je krijgt personeelskorting bij Traiteur Délicat, Brasserie Délicat en op de catering.
Wat krijg je nog meer?
- doorgroeimogelijkheid
- mogelijkheid tot het volgen van cursussen
- een pensioenregeling
- je uren zijn bespreekbaar
- de mogelijkheid tot een 4-daagse werkweek
- een fijne werkomgeving middenin Apeldoorn
- leuke collega’s
- personeelsuitjes en gezellige borrels

Solliciteren?
Stuur dan een e-mailbericht met korte motivatie en jouw Curriculum Vitae naar onze collega
Suzanne (HR) op s.debruin@delicat.nl.

