Ontbĳtmedewerker keuken
24-38 uur
Om ons keukenteam bĳ Nielz te versterken zoeken wĳ twee ontbĳtmedewerkers voor in de keuken!
Ben jĳ de early bird die het leuk vindt om al vroeg in de ochtend de broodjes af te bakken? Dan is
deze functie iets voor jou! Ervaring in de keuken is een pré.

Het bedrĳf
Al 19 jaar zĳn wĳ een begrip in Almelo en omstreken. Wekelĳks ontvangen wĳ duizenden gasten die
komen genieten van een heerlĳke lunch, een diner of van een kopje koffie met gebak. Bĳ ons worden
vele feesten en partĳen georganiseerd en daarnaast kunnen gasten gebruikmaken van Nielz café /
restaurant als vergaderlocatie. Ook verzorgen wĳ catering bĳ bedrĳven. Onder aanvoering van
eigenaar Niels Mulder en zĳn leidinggevende team werken op dit moment ongeveer 70 mensen aan
een optimale beleving voor onze gasten. Onze missie is het samenbrengen van kwaliteit en
gastvrĳheid.

Het team
Het keukenteam bestaat uit 13 medewerkers waaronder een keukenmanager, een chefkok, een sous
chef, vier FT zelfstandig werkende koks, één leerling kok en 3 oproepkrachten. De dagelĳkse leiding
is in handen van de chefkok. De keukenmanager houdt zich voornamelĳk bezig met processen en
strategische ontwikkelingen achter de schermen, maar staat ook gedeeltelĳk op de werkvloer.

De functie
Een ontbĳtmedewerker heeft de volgende taken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig voorbereiden en klaarmaken ontbĳt;
Helpt mee met het opstarten van de lunch;
Geeft lunchgerechten mee tĳdens de lunch;
Verzorgt de mise en place voor het ontbĳt en de lunch;
Denkt mee met uitbereiding van de ontbĳtkaart;
Houdt toezicht op voorraad en informeert indien bestellingen nodig zĳn;
Houdt de werkplek schoon. Reinigt werkoppervlakken, keukengerei, kasten en keukenapparatuur;
Een ontbĳtmedewerker werkt volgens planning, houdt de veiligheidsvoorschriften in acht en houdt
zich aan de HACCP voor hygiëne.

WĲ BIEDEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werken in een jong dynamisch team;
Salaris volgens horeca CAO;
Werken in een professionele keuken met de beste apparatuur;
Leuke activiteiten gedurende het jaar;
Mogelĳkheden voor persoonlĳke ontwikkeling;
Aandacht voor gezondheid en vitaliteit voor medewerkers;
Werken in een goed georganiseerd horecabedrĳf;
Aandacht voor een goede werk/privé balans;
Deze vacature is geschikt voor 2 medewerkers. Er zal elke dag van de week iemand voor deze
functie aanwezig moeten zĳn.

WĲ VRAGEN:
• Flexibiliteit;
• Mbo werk- en denk niveau;
• Het liefst een relevante opleiding;
• Enige tĳd ervaring in de horeca keuken is een pré;
• Meedenken en betrokken zĳn;
• Verantwoordelĳkheidsgevoel;
• Minimaal 18 jaar;
• Tussen de 24 en 38 uur per week beschikbaar;
• Door de week en/of in het weekend beschikbaar.
SOLLICITATIEPROCEDURE:
•
•
•
•

Solliciteren kan door middel van het mailen van een motivatiebrief met C.V. naar simone@nielz.nl.
Afhankelĳk van het aantal inzendingen zal er een selectie worden gemaakt.
Afwĳzingen worden per mail verstuurd.
Bĳ interesse wordt er telefonisch contact opgenomen.

