Zelfstandig werkend ontbijtkok restaurant
Gasten van MANNA & Blue hotels mogen ´s ochtends genieten van een heerlijk ontbijt in Brasserie
MANNA. Maar ook externe gasten zijn meer dan welkom om te komen genieten van een heerlijke kop
koffie of een van de vele theesoorten met een huisgemaakte zoete of hartige lekkernij van de patissier.
De ongedwongen sfeer zorgt ervoor dat men even echt kan relaxen en zich kan overgeven aan ultieme
gastvrijheid.
Als ontbijtkok ga je zelfstandig te werk om het ontbijt op tijd klaar te zetten voor onze hotelgasten.
Gedurende de ochtend faciliteer je de gasten van een gevarieerd continentaal ontbijtbuffet en zorg je
ervoor dat het buffet aangevuld wordt zodat er altijd genoeg is. Tevens ben je als ontbijtkok
verantwoordelijk voor het bijhouden van de voorraad, het bereiden van de mise en place voor de
volgende dag, de ondersteuning bij de high tea en lunch en het zorgdragen voor het achterlaten van
een opgeruimde keuken. In deze functie word je uitgenodigd om mee te denken met de chef kok over
creatieve input voor vernieuwingen.
Wat bieden wij jou?
- Een zeer afwisselende functie in een inspirerende en dynamische werkomgeving.
- Een goed salaris passend bij de functie en ervaring.
- De functie van ontbijtkok is zowel parttime (minimaal 1 dag) als fulltime (4-5 dagen)
beschikbaar. Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar!
- Trainingen zodat je jezelf kunt blijven ontwikkelen en de mogelijkheid om door te groeien
binnen ons familiebedrijf.
- De mogelijkheid om fit te worden of te blijven via ons fitness abonnement.
Waar zijn wij naar op zoek?
- Je hebt ervaring in de keuken als (ontbijt)kok en kennis van de HACCP richtlijnen.
- Je hebt minimaal een basis koksopleiding.
- Je bent beschikbaar van 06:00 uur tot 15.00 uur.
- Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels.
Enthousiast geworden?
Graag ontvangen wij je cv, voorzien van motivering. Deze kun je, evenals vragen, richten aan
Deborah van Kempen via werken@manna-nijmegen.nl
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