Wij zoeken voor ons hotel & restaurant een collega voor de functie van Ontbijtkok (16-24 uur per week).
Je werkdag begint om 06:30 uur. Als vroege vogel stap jij altijd met het goede been uit bed en vindt je het heerlijk
om, nog voordat de zon opgekomen is en de gasten van Cityhotel Wood zijn ontwaakt, de deuren van The Green
Room te openen en de keuken op te starten. In de open keuken bereidt je, terwijl je de gasten welkom heet, a la
minute heerlijke creaties zoals bananenpannenkoekjes, eiergerechten en breakfastbowls die zorgen een
voedzame 'first meal of the day'. Verse groenten- en fruitsappen uit de juicer of blender worden ook dagelijks
bereid volgens een wisselend receptuur. We werken met een a la carte concept, dus de ontbijtgerechten worden
op bestelling klaargemaakt.
Samen met jouw collega, die iets langer uitslaapt en de gasten ontvangt en bedient, zorg jij ervoor dat de open
werkruimte verzorgd en netjes blijft. Schoonmaakwerkzaamheden en het bijhouden van de afwas behoren ook
tot jouw takenpakket. Na het ontbijt help je mee met de voorbereidingen voor de rest van de dag. Denk hierbij
aan mice en place voor lunch, diner en het ontbijt van de volgende dag, het bakken van taarten en gebak en het
in ontvangst nemen en controleren van bestellingen aan de hand van pakbonnen.
Wat vinden wij belangrijk?
Flexibele inzetbaarheid; je vindt het niet erg om in de weekenden, vakanties en op feestdagen te werken.
Servicegerichte houding; je werkt tenslotte in een open werkomgeving waar contact met de gast geen
uitzondering, maar de standaard is. Eigenschappen als stressbestendig en representatief zijn hierdoor extra
belangrijk.
Je kunt goed overzicht houden en zelfstandig werken.
Naast een passie voor koken heb je ook de kennis van basis kooktechnieken (koksdiploma of relevante
werkervaring is een vereiste) en kunt werken volgens recept en de HACCP normen.
En verder:
Wij zoeken een teamplayer met een vrolijke en open persoonlijkheid die tussen het koken door niet bang is voor
een praatje met de gasten. Je spreekt Nederlands en Engels, Duits is een pré.
Niet onbelangrijk voor jou!
Een flexibele functie in een moderne organisatie
Een klein en persoonlijk team
Salaris passend bij de functie
Werkzaamheden tussen 7:00 en 15:00 uur
Baan met zekerheid voor de langere termijn
Pas jij in dit profiel en ben je op korte termijn beschikbaar?
Stuur dan je cv met korte motivatie naar Eva van de Parel: manager@cityhotelwood.nl.
Voor vragen kun je haar telefonisch bereiken via nummer 0118 – 724 801.
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