VACATURE DENDERMONDE CENTRUM
In de ontwikkeling en opstart van een nieuw horecaconcept zoeken we nog gemotiveerde
medewerkers (M/V/X) voor de keuken.
Een minimum aan ervaring en opleiding is wenselijk. Maar inzet, gedrevenheid, positieve
uitstraling en teamspirit zijn nog belangrijker.

Gezocht profiel
•

1 gepassioneerde junior chef met ambitie en grote interesse voor visgerechten.

Je kan zelfstandig werken onder de leiding van de keukenchef. Je voert taken en bereidingen uit
volgens de instructies van de keukenchef.
•

1 Een sous-chef met minimum 5 jaar ervaring in de keuken, met gezonde ambitie en
creativiteit.

Je neemt initiatief, werkt mee aan de creatieve uitbouw van het concept, oog voor detail en
trends inzake food/lifestyle
Extra persoonlijke kwaliteiten voor beide profielen : grote werklust, stressbestendig,
verdraagzaam, stipt, orde en oog voor hygiëne.

Uurrooster
Minimum 25u per week, te bespreken in overleg

Startdatum
15.11.2022

Aanbod
Aanbod & Voordelen:
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt binnen een startend concept. Dit biedt de medewerkers de kans om door te
groeien, mee te evolueren en persoonlijke accenten te leggen in een klein team
Het foodconcept zit verweven in een stedelijke sfeer, een artistieke werking en eigentijdse
inspirerende locatie
Je komt terecht in een open minded en dynamisch team
Leerrijke job met uitdagingen
Contract, starten op interim of freelance basis is bespreekbaar.
Wij hechten veel belang aan de balans tussen werk- en privéleven. Daarom maken we
goede afspraken over rusttijden, vrije dagen en vakantieperiodes.
Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden

Bereikbaarheid:
•
•

centraal gelegen
makkelijk bereikbaar met fiets en/of openbaar vervoer

Solliciteren
Beste kandidaat, leuk dat je interesse hebt in onze vacature. Heb je bijkomende vragen of wil je
je kandidaat stellen? Stuur dan een mail naar wim@backstories.eu
Extra info? 0477/846 188
Vermeld zeker de volgende gegevens:
•
•
•
•

Naam en voornaam
Adres
Telefoonnummer
CV met opleiding, stages en werkervaring, motivatie

