Ontbijt – lunch kok 28 uur
Kloosterhotel de Soete Moeder
Is een kleinschalig horecabedrijf met 24 unieke hotelkamers. Er is een eetkamer, een kapel die wordt
verhuurd voor bijeenkomsten en er is een grote ommuurde tuin. In deze ambiance bieden wij onze
gasten een hemels verblijf! Onze passie is optimale gastvrijheid combineren met het begeleiden van
jongeren op de werkvloer. Wij zijn een leerwerkbedrijf en bieden hen praktijkervaring aan.
Als sociaal ondernemer geloven we in het samengaan van zakelijkheid en idealisme. Een evenwicht
vinden tussen het realiseren van de commerciële doelen en sociale doelen is onze uitdaging!
De functie
In de vroege ochtend tref je de voorbereidingen in de keuken voor het ontbijt, a la carte.
Bij drukte sta je meer in de keuken en werk je samen met een bedieningsmedeweker. In rustige
tijden maak je contact met de hotelgasten en zorg je dat het hen aan niets ontbreekt.
De vergadergasten in de kapel voorzie je van koffie en thee en in de middag een lunch.
Een leuke gevarieerde functie! We zoeken iemand die gedijt bij gecombineerde
horecawerkzaamheden. Meer of minder contracturen is mogelijk.
Functie eisen
• Afgeronde MBO koks opleiding niveau 3, met minimaal 2 jaar werkervaring in de keuken. Of
aanverwante opleiding/werkervaring. (wij serveren geen diner)
• Verantwoordelijk voor de keuken, kwaliteit, inkoop, voorraad
• Je werkt op zondag vanaf 6.30
• Flexibel inzetbaar, op termijn gedeeltelijk vaste dagen mogelijk.
• Ervaring met diner is een pre
Functie eigenschappen
• Leiding geven aan ontbijtmedewerkers en afwassers
• Helder kunnen communiceren en samenwerken
• Service gericht, met toewijding
• Zorgvuldig en verantwoordelijk
• Fysiek in goede conditie ivm grote afstanden en trappen lopen
Wij bieden
Werken in een dynamische, uitdagende omgeving.
Je bent onderdeel van een enthousiast team dat nauw met elkaar samenwerkt.
Reageren? Stuur voor 1 mei je CV met motivatie naar eline.van.lith@desoetemoeder.nl. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Eline van Lith 06 20 01 70 98 . Zie onze website
www.desoetemoeder.nl
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