De Lieve Vrouw zoekt een

Kok, eenvoudige gerechten
24 - 38 uur per week
Het theatercafé van De Lieve Vrouw ligt aan het leukste plein van Amersfoort. Als
keukenprins of -prinses ben je (uiteraard) voornamelijk in onze keuken te vinden.
Dankzij jou serveren we onze gasten lekkere broodjes die er goed uitzien, smakelijke
salades en andere lekkernijen van onze kaart.
Ben je vijf dagen per week van 11 tot 16 uur beschikbaar en wil jij onze gasten culinair
verwennen? Lees dan snel verder. We verwachten dat je ook beschikbaar bent in de
weekenden, tijdens schoolvakanties en op feestdagen.
Wat ga je doen
• Dankzij je goede voorbereiding werk je snel zodat onze gasten vlot bediend worden.
• Je maakt gerechten op en zorgt dat ze op tijd klaar staan om uit te serveren.
• Je bent mede verantwoordelijk voor de controle op het gebruik van ingrediënten.
• Je houdt ‘jouw’ keuken graag schoon en netjes.
• Er is ruimte voor eigen ideeën over de kaart. In overleg met de bedrijfsmanager kun je
• recepten, garnituren e.d. aanpassen.
• Mede dankzij jou hebben we tevreden gasten.
Wat vragen we van jou
• MBO-niveau.
• Aantoonbare relevante werkervaring (toepassingsgerichte kennis van de voorbereidende
keukentechnieken)
• Je werkt zelfstandig, bent klantgericht en hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je houdt overzicht, ook als het druk is.
• Kennis van bedrijfsspecifieke voorschriften en HACCP.
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
• Bij voorkeur woon je in of vlakbij Amersfoort.
Wat krijg je van ons?
• Een leuke werkplek met ruimte voor eigen ideeën.
• Een salaris volgens de CAO Horeca op basis van leeftijd en ervaring.
• Je mag gratis naar onze films en theatervoorstellingen.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar: personeelszaken@lievevrouw.nl t.a.v. Miriam Lokhorst,
o.v.v. vacature Keukenmedewerker. Heb je vragen? Stuur een mail naar Miriam Lokhorst,
adviseur P&O of Rick Genders, bedrijfsmanager horeca rickgenders@lievevrouw.nl

Wil je solliciteren?
Zie je jezelf wel werken in ons café, theater en filmhuis? Stuur je sollicitatiebrief met CV naar:
Rick Genders (bedrijfsmanager horeca) rickgenders@lievevrouw.nl, o.v.v. vacature
Shiftleader. Heb je vragen? Ook dan kun je bij Rick terecht per mail of telefoon 06 14212871.

