Hulpkok

PER MEI 2019 - FULLTIME & PARTTIME

Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit
en gasttevredenheid. Naast het werken in een enthousiast team
werk je ook in een prachtige keuken waar je veel kunt leren!

Wat ga jij doen?
De gerechten van onze Beachy menukaart bereiden volgens
recept
Het verrichten van voorbereidende en afrondende
werkzaamheden

STRANDZUID

Controleren van de ingrediënten en (half)fabricaten op
datum en versheid

Vakanties beginnen in
Amsterdam bij Strandzuid.
Ons stadsstrand beschikt
over verschillende locaties
voor events, allemaal met
hun eigen sfeer, karakter
en faciliteiten. Strandzuid
is dé plek voor een borrel,
bedrijfsfeest, bruiloft,
vergadering, groepsdiner en
zo veel meer. Zonnen op een
strandbed, een speciaalbiertje
drinken op het terras,
uitgebreid dineren in het
restaurant of tafelvoetballen
met collega’s; deze zomer kun
je hiervoor op ieder moment
van de dag terecht in en om
het restaurant. Voor dat echte
vakantiegevoel hoef je de stad
niet meer uit.

Een optimistisch werkhouding wat zorgt voor een leuke
werksfeer

Ben jij...
Afgestudeerd aan (of bezig met) een koksopleiding
of heb jij andere ervaringen in de keuken?
Zelfstandig, flexibel en stressbestendig?
Klantvriendelijk, commercieel- en servicegericht?
Een teamplayer en flexibel?

Waarom bij ons werken?
Goede arbeidsvoorwaarden
Hoe meer je werkt, hoe hoger je uurloon
De mogelijkheid om binnen het bedrijf door te groeien
Flexibele werktijden
Een gloednieuwe keuken met alles wat je kokshart
je maar begeert
Fijne werkomgeving met enthousiaste collega’s

Ben jij op zoek naar een leuk (bij)baan op de mooiste plek van
Amsterdam en wil je werken in een jong en dynamisch bedrijf?
Solliciteer dan nu en je kan deze week nog beginnen met
werken!

Strandzuid is onderdeel
van Horecagroep Unlimited
Label; de exploitant van
vier bijzondere horeca &
evenementen gelegenheden
in Amsterdam, met elk een
unieke identiteit.
Onder Unlimited Label
vallen Strandzuid, Zuidpool,
Vondelpark3 en Caffe Esprit.

