GEZOCHT: Zelfstandig werkend kok met leidinggevende ambities
Algemene informatie:
Ben jij degene die op zoek is naar een uitdagende functie in een zeer dynamische en groeiende holding van
diverse horecabedrijven? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Profiel:


In bezit van relevante diploma’s;



Sterke, enthousiaste en leergierige persoonlijkheid;



Passie hebben voor eten;



Teamplayer;



Goed kunnen plannen;



Stressbestendigheid;



Flexibel;



Geen 9 tot 5 mentaliteit;



In bezit zijn van een HACCP certificaat is een pré;



Woonachtig in de directe omgeving van het restaurant (maximaal 10 km);

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken:


Bereiden van gerechten/ gerechtengedeelten volgens recept en eigen planning:
- Verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
- Beoordelen van de te gebruiken ingrediënten op versheid, houdbaarheid;
- Uitvoeren van de bereidingen, bewaken/ controleren van de kwaliteit, gaarheid, smaak, kleur,
vloeibaarheid;
- Uitvoeren van bijstellingen/ bij doseringen;
- Controleren en verantwoorden van verbruikte hoeveelheden grondstoffen en (half) fabricaten.



Doorgeef gereed maken van bestellingen door het uitvoeren van á la minute kookwerkzaamheden,
portioneren en garneren volgens vastgelegde instructie met betrekking tot ingrediënten, receptuur,
werkmethoden en uiterlijke presentatie.



Plannen van de dagelijkse werkzaamheden en bestellen van voedingsmiddelen en andere
voorraadaanvullingen bij vooral vaste leveranciers tegen vaste condities. Ontvangen, controleren en
opslaan van bestelde voedingsmiddelen en andere artikelen. Bewaken van houdbaarheid en
hygiëne.



Schoonmaken van de werkomgeving, keukenapparatuur en –machines. Signaleren van
bijzonderheden/ mankementen aan directe chef.



Overige werkzaamheden:
- Geven van aanwijzingen en letten op de kwaliteit en op de naleving van de hygiënevoorschriften;
- Bereiden van personeelsmaaltijden;
- Werkzaamheden in opdracht van leidinggevende.

Overige informatie:
Wij bieden naast een uitdagende operationele functie in een sterk groeiend dynamisch bedrijf, een salaris
conform de horeca CAO en goede secondaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er ook diverse
doorgroeimogelijkheden binnen de holding. Wil jij een baan waarin je jezelf kunt ontwikkelen en denk je dat
jij de persoon bent, die ons team echt kan versterken? Solliciteer dan direct en stuur je motivatiebrief met CV
voorzien van een (pas)foto naar werken@bighoreca.nl .

