
STRANDZUID 
IN 2017
In het voorjaar van 2017 is 
Strandzuid heropend met een 
compleet vernieuwde locatie. 
De houten paviljoens maken 
plaats voor één groot complex 
aan de oostzijde van de vijver, 
dat onderdak biedt aan het 
restaurant en verschillende 
ruimtes voor events. Het is 
dé nieuwe zomerlocatie van 
Amsterdam, waar je terecht 
kunt voor een speciaalbiertje 
op het terras, een uitgebreid 
diner in het restaurant of een 
bedrijfsevenement in één van 
de aparte ruimtes. Een locatie 
van internationale allure, waar 
je op elk moment van de dag 
welkom bent om vakantie te 
vieren!
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VACATURE
CHEF DE PARTIE
Strandzuid is een restaurant en een evenementenlocatie gevestigd 
tussen de Amsterdamse RAI en het Beatrixpark. Na een grote 
verbouwing die in de winter heeft plaatsgevonden zijn wij trots om 
in mei weer als stadsstrand open te kunnen gaan met een geheel 
nieuw concept, groot a-la-carte terras en meerdere exclusieve 
evenementenlocaties. 

De werkzaamheden

Bereiden van gerechten of gedeelten daarvan volgens recept.
• Het verrichten van voorbereidende en afrondende werkzaamheden.
• Ontvangst en beoordelen van producten van leveranciers.
• Controleren van de ingrediënten en (half)fabricaten op datum en
versheid.
• Het inwerken en sturen van medewerkers keuken en afwas.
• Het toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van
veiligheid, Arbo en HACCP.

Functie eisen

• Een afgeronde koksopleiding.
• Meerdere jaren ervaring in de keuken.
• Zelfstandig en stressbestendig.
• Flexibel en een teamplayer.
• Klantvriendelijk, commercieel- en servicegericht.
• Eventuele ervaring met Josper grill.

Wij bieden
 

• Een salaris conform de horeca CAO en inhoud van de functie.
• Duur van de functie: 1 mei 2017 tot en met eind september 2017.
• De mogelijkheid om mee te werken aan het opstarten van een
geheel nieuwe keuken en restaurant.
• Flexibele werktijden en veel afwisseling.

Solliciteren

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en C.V. 
naar Tjeerd de Ree (werken@unlimitedlabel.com).

Unlimited Label

Strandzuid is onderdeel van Unlimited Label, exploitant van vijf 
bijzondere horeca- en evenementengelegenheden in Amsterdam, met 
elk een unieke identiteit. Onder Unlimited Label vallen Strandzuid, 
Zuidpool, Vondelpark3, Caffe Esprit en Jackson Dubois.


