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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.

Een flexibele functie in een moderne organisatie.
Een klein en persoonlijk team.
Goed salaris.
Jaarcontract voor 30-38 uur per week met zicht op een vaste aanstelling.

Aan de slag als zelfstandig werkend kok bij 
Cityhotel Wood's Restaurant The Green Room in Middelburg? 
Wij zoeken een gedreven collega ter ondersteuning van ons keukenteam!

Bij Cityhotel WOOD sta je altijd direct in contact met je gasten, want keuken & restaurant staan 
bij ons niet tegenover elkaar, maar vormen samen een open setting waardoor er een echte huiskamersfeer
ontstaat. Ons hotel telt 53 eigentijdse kamers en luxe citylofts. In ons restaurant The Green Room is ruimte voor
ongeveer 65 gasten. Daarnaast beschikken wij over een bibliotheek met workspaces en 2 aangrenzende
vergaderruimtes.

Feeding instead of filling
In The Green Room is de hoofdrol voor de groenten, maar bij ieder groentegerecht heeft u de keuze uit een
vlees- of vissuggestie van de chef. De ingrediënten die de keuken binnenkomen staan dicht bij de natuur.
Onbewerkte, zuivere producten met een korte lijn naar de bron. Rauw en vers zijn het vertrekpunt van The
Green Room en vormen de basis van verrassende en smaakvolle gerechten. Focus op huisgemaakt en waar kan
biologisch met zoveel mogelijk gebruik van het hele product. Er wordt zoveel mogelijk met streekproducten
gewerkt en de menukaart wisselt iedere maand.

Genoeg uitdaging dus! In de vroege ochtenduren (vanaf 06:30 uur) zijn we al druk bezig met het verzorgen van
het ontbijt voor onze hotelgasten. Dit doen we deels in buffetvorm, maar gasten kiezen hun 'hoofdgerecht' van
de ontbijtkaart. Denk aan een warm havermoutje, yoghurtbowl, seizoenssalade, misosoep, pancakes of een
eiergerecht. De gerechten van het ontbijtmenu lopen door tot en met de lunch en tijdens de lunch zijn we ook al
druk bezig met de mice en place voorbereidingen voor het diner. Wanneer de voorbereidingen voor de avond
zijn afgerond nemen we, voordat het diner begint, eerst tijd voor onszelf en wordt er gezellig met het hele team
gegeten, zodat we met frisse energie van de avond een succes kunnen maken.

Als zelfstandig werkend kok lever je een waardevolle inbreng en creativiteit bij het aanpassen en samenstellen
van de kaart. In zijn geheel draag je zorg voor een hoogwaardig product en goede werksfeer.

Onze keuken is 7 dagen in de week geopend voor ontbijt. Op woensdag t/m zaterdagavond zijn wij
geopend voor diner. Daarnaast serveren wij 7 dagen in de week lunch voor (vergader)groepjes op
aanvraag.

Wat vinden wij belangrijk?

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 kunt je verstaanbaar maken in het Engels (Duits is een pré). 

Niet onbelangrijk voor jou!

Pas jij in dit profiel en ben je op korte termijn beschikbaar? 
Stuur dan je cv met korte motivatie naar Bennie van de Parel via manager@cityhotelwood.nl.
Voor vragen kun je ons telefonisch bereiken via het nummer 0118 – 724 801.


