Op zoek naar een leuke uitdaging in de horeca?
Wij zijn een gastgericht, resultaatgericht en informeel horecabedrijf, gelegen in Maasbree. Het
bedrijf bestaat onder meer uit een restaurant, café-terras, ijssalon, bowling en partycentrum.
Ben jij de enthousiaste persoon die wij zoeken?

Zelfstandig werkend kok (m/v)
De functie
Je werkt in een team, veelal samen maar ook wel eens alleen werkend, met ondersteuning van één
of meerdere hulpkracht(en). Je bent belast met de dagelijkse gang van zaken en voortgang in de
keuken van Niëns Horeca. Hiertoe heb je de mede verantwoordelijkheid voor het toezien op
(vaktechnisch) en bereiden van gerechten en de operationele randvoorwaarden hieromtrent (mede
voorraadbeheer en afroep bij leveranciers). Je levert als zelfstandig werkend kok input aangaande
de samenstelling en wijziging van de menu’s, kaart en methoden.
Taken, o.a.
Toezien op en het bereiden van gerechten / Mede borging voorraad en dagelijkse afroep
Kwaliteitsverbetering en optimalisatie / Geeft leiding aan hulpkrachten.
Je bent een zelfstandig werkend kok, kunt snel schakelen, werkt graag in teamverband en hebt
passie voor het vak!
Kennis en ervaring
- minimaal MBO niveau 3 werk- en denkniveau;
- Minimaal een jaar passende werkervaring;
- Aantoonbare kennis van de basis kooktechnieken;
- Kennis van producten/ingrediënten en (de samenstelling van) de menukaart;
- Snel kunnen schakelen tussen de diverse werkzaamheden;
- Pré: bekend met Outlook, Word en Excel.
Belangrijkste competenties
- Initiatief nemen
- Kwaliteitsgericht
- Coachen / instrueren
- Stressbestendig
- Flexibiliteit & aanpassingsvermogen
Wij bieden
Afwisselend werk in een dynamische werkomgeving. Ter aanvulling op ons huidige keukenteam van
ons bedrijf zoeken wij talent dat wil meewerken aan het succes van Niëns Horeca.
Wij belonen op basis van een salariëring conform AVR, ervaring en kwaliteiten.
Interesse
Meer informatie over ons horecabedrijf kun je vinden op www.nienshoreca.nl.
Wij verzoeken kandidaten uitsluitend te reageren wanneer deze voldoen aan / passen in het
bovenstaande functieprofiel. Bij interesse kun je rechtstreeks solliciteren (sluitingsdatum 28 februari 2017)
via info@nienshoreca.nl o.v.v. vacature Zelfstandig werkend kok.
Niëns Horeca, Baarlosestraat 4, 5993 AW Maasbree

