ZELFSTANDIG WERKEND KOK | PARTTIME
Ben jij een echte teamplayer met passie voor het vak? Sta jij het liefst de hele dag
boven de pannen? Ben jij allround inzetbaar? Heb je ervaring met het zelfstandig
draaien van een service? En heb je daarnaast ook nog gevoel voor gastvrijheid
en collegialiteit? Dan ben jij de Zelfstandig Werkend Kok die wij zoeken voor ons
nieuwe hotel aan de Geldersekade!
Jij verzorgt de culinaire wensen van onze gasten tijdens het ontbijt, lunch en
diner. Je bereidt de lekkerste gerechten en houd je bezig met het bewaken van
de kwaliteit van de gerechten en alle bijkomende hygiëne regels. De creatieve
persoon in jou vindt het ontzettend leuk om mee te denken over de samenstelling
van het menu en het aandragen van ideeën voor het vergroten van de F&B omzet.
Uiteraard ligt jouw focus altijd bij de gasten en zorg jij dat zij in de watten worden
gelegd.

WIE ZOEKEN WIJ?
Kort maar krachtig gezegd zoeken wij een echte professional die gastvrijheid,
energie, flexibiliteit en passie voor het vak ademt. Een echte teamplayer, maar
eentje die het ook niet erg vindt om zelfstandig te werken. Je bent het gewend
om allround inzetbaar te zijn en werkt graag in een professioneel keukenteam.
Daarnaast heeft onze nieuwe collega relevante werkervaring in een soortgelijk
bedrijf opgedaan.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Naast een te gekke werkplek en een marktconform salaris, bieden wij











Messen slijpen op kosten van Vondel Hotels
Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels
Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling
Collectieve bedrijfsfitness
Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werk woont
Interne doorgroeimogelijkheden
Interne en externe trainingsmogelijkheden
Sportevenementen
Een geweldige werkplek omgeven door kunst
Een professioneel uniform

Daarnaast vieren wij





Jouw verjaardag!
Al een jubileum vanaf 2,5 jaar
Elk jaar een employee award per hotel
Nieuwe hotel openingen

MEER INFORMATIE OVER JE WERKPLEK
In januari opent Vondel Hotels een hotel op de Geldersekade, op loopafstand
van het centraal station. Dit voormalig pakhuis wordt met behoud van historische
details een inspirerende nieuwe plek in Chinatown in Amsterdam. Laat je
inspireren in de galerieruimte en werkplaats voor kunstenaars, moderne lobby of
een van de 81 kamers gevuld met moderne kunst.

MAKE IT HAPPEN
Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team? Dan is ons nieuwe hotel
aan de Geldersekade iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel.
Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com

