Vacature Zelfstandig Werkend Kok en / of
Sous Chef bij Restaurant Bistro Novice,
Vierhouten
Genieten en lekker eten & drinken. Het kan bij NoVice: het eigentijdse klassieke restaurant met de
gemoedelijke gastvrijheid van de Veluwe. Als Zelfstandig Werkend Kok of Sous Chef bij Restaurant
NoVice in Vierhouten maak jij voor de gasten de heerlijkste gerechten.
Deze functie daagt je uit om gasten keer op keer te verrassen met verschillende gerechten.
Dit is jou op het lijf geschreven, want jij:
• Vindt koken fantastisch, bent organisatorisch sterk en houdt van afwisseling.
• Bent ambitieus, wil deel uit maken van een topteam en bent een teamplayer.
• Werkt netjes en hygiënisch en houdt je hoofd koel wanneer de werkdruk hoog is.
• Bent creatief.
• Hebt de nodige ervaring.
Restaurant NoVice: jouw nieuwe werkgever?
NoVice biedt 2 eetgelegenheden onder 1 dak: een restaurant en een bistro. Naast diners worden ook
lunches geserveerd en verzorgen wij feesten, partijen en bruiloften. Alle gerechten die aan de gasten
worden geserveerd zijn ambachtelijk bereid en huisgemaakt. NoVice onderscheidt zich met een goede
prijs-kwaliteitverhouding en het gebruik van verse producten.
Deze vacature biedt (o.a.):
•
Werk in een mooie omgeving met leuke collega’s die alles voor elkaar overhebben.
•
Een 5-daagse werkweek (38 uur), met vaste en variabele vakanties verspreid over het hele jaar.
(Ook eventuele mogelijkheden voor parttime invulling.)
•
Veel ruimte om je creativiteit kwijt te kunnen met verse en ambachtelijke producten.
•
Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en specialiseren.
•
Ruimte om vakcursussen te volgen.
Functie-eisen:
•
Ervaring in een à-la-carterestaurant is een pré.
•
Een koksopleiding op passend mbo-niveau is een pré.
•
Een flinke dosis ambitie en de drive om jezelf continu te blijven ontwikkelen.
•
Een goede beheersing van de Nederlandse taal.
Interesse? Neem snel contact met ons op door je CV te mailen naar ons of een afspraak te maken voor
een kennismakingsgesprek. Vraag hierbij naar Gerwin of Jeanet.
Ons telefoonnummer: 0577 411 662 of e-mailadres: info@thenovice.nl

