Souschef
FULLTIME

Als sous-chef begeleid, train en coach je jouw team en draag je zorg
voor een fijne en productieve werksfeer. Samen met het team draag jij
zorg voor de dagelijkse gang van zaken, de kwaliteit van het product,
de service en gasttevredenheid. Daarnaast ben je vrij om je creatieve
kant te laten zien met verrassende gerechten voor het menu.

Wat ga jij doen?
Het aansturen van het keukenteam; motiveren, begeleiden
en coachen
Het waarborgen van de procedures en processen
Het waarborgen van constante kwaliteit van de totale
gastbeleving
Het toezien op de naleving van de voorschriften op het
gebied van veiligheid, Arbo en HACCP

Ben jij...
Creatief, enthousiast en energiek
Afgestudeerd aan een koksopleiding
Aantal jaren werkzaam geweest in de keuken als
leidinggevende
Een motivator, teamplayer en flexibel
Stressbestendig en verantwoordelijk
Klantvriendelijk, commercieel en servicegericht

STRANDZUID
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.

Waarom bij ons werken?
Een prachtige keuken met alles wat je kokshart
je maar begeert
Fijne werkomgeving met enthousiaste collega’s
Flexibele werktijden
Salaris boven horeca CAO
De mogelijkheid om binnen het label door te groeien

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 door te mailen naar werken@unlimitedlabel.com!

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 No Rules.

