Vacature: Ontbijt & M.E.P. kok!
Unieke vacature! Wil jij op hoog niveau blijven koken maar wil je niet meer in de avonduren
werken? Lees dan verder!
Wij zoeken een ervaren kok met veel verantwoordelijkheidsgevoel die het ontbijt verzorgd en
daarna meedraait tijdens de M.E.P. Je laatste taak is een geweldige personeelsmaaltijd klaar
zetten en dan naar huis!
Wij bieden:
• Contract: fulltime, 38 uur
• Werkdagen: 4 * (vrijdag t/m maandag)
• Werktijden: 7:00 tot +- 17:00 (tijden kunnen verschillen)
Wat wordt er van je verwacht?
• In de ochtend ben jij de eerste die het pand opent, vertrouwen is dus erg belangrijk!
• Jij bent verantwoordelijk voor het complete ontbijt. Het afbakken van het brood, het
verzorgen van de honing, de zelfgemaakte jam, afkoken en het bakken van de eitjes,
het spek, roerei, vers fruit, het vers snijden van de vleeswaren en kaas en ga zo maar
door. Het complete ontbijt dient er elke dag top in orde bij te staan!
• Je werkt samen met een collega (begint 7:45) die de service, koffie/thee, afruimen en
het afrekenen verzorgd. Maar bij een minder drukke bezetting neem je deze taken
over.
• Het bedienen van gasten met een allergie of dieet moet geen probleem zijn, deze
kennis heb je in huis en kun je toepassen.
• Samen met je collega verzorg je het ontbijt en zorg je dat geen één gast te kort komt.
Je zorgt er ook voor dat de tafels, de ontbijtruimte, de keuken en spoelkeuken om
11:00 weer representatief zijn, gasten kunnen tot 10:30 ontbijten.
• Je verzorgd, indien nodig, het uitchecken en het afrekenen met de gasten.
• Hierna begin je samen met de andere collega's aan de M.E.P. voor het restaurant en
help je mee tijdens de lunch.
• Tussendoor zorg je voor een broodje voor je zelf en je collega’s.
• Je verzorgd het personeelseten die om 16:30 klaar dient te staan, indien alles af is zit
jou werk er op en kun je mee eten (tegen wettelijke vergoeding) of naar huis gaan.

In overleg een druk avond servies meedraaien om "in vorm" te blijven is natuurlijk geen
probleem!
Interesse? Stuur een mail met je motivatie naar info@deloohoeve.nl en wij zoeken zo snel
mogelijk contact met je op!

* Tijdens drukke periodes (o.a. tijdens de Moto GP Assen) is het hotel doorlopend geopend en
hoeft er enkel ontbijt geserveerd te worden (uiterlijk 13:00 klaar).

