Kom jij er met ons voor zorgen dat onze gasten samen
kunnen genieten? Wij ontvangen al onze gasten met
onze mooiste glimlach! Landgoed de Biestheuvel is
een dynamisch recreatiebedrijf, welke bestaat uit
Groepsaccommodaties, Outdoor-activiteiten en de
Horeca voor vergaderingen en feesten. Landgoed de
Biestheuvel verzorgt geslaagde feesten, vergaderingen
en bijeenkomsten tot in de finesses voor zowel kleine
als grote groepen tot 750 personen. Als feestlocatie van
naam weten we wat het inhoudt om een feestje te
bouwen. Van de maaltijdservice tot een aantrekkelijk
activiteiten programma en van themafeest tot
entertainment. Alle faciliteiten zijn daarvoor onder één
dak aanwezig. Wij schrijven Gastvrijheid daarom met
een hoofdletter!

ZELFSTANDIG WERKEND KOK
Landgoed de Biestheuvel is op zoek naar een energieke kok, die beschikt over een koksopleiding en
waarbij ervaring als een zelfstandig werkend kok een pré is. Graag zien we een iemand met enthousiasme
en energie, die stressbestendig is en gestructureerd kan werken. Initiatief tonen en het inbrengen van
nieuwe ideeën wordt zeer gewaardeerd.
Functieomschrijving
• Het bereiden van gerechten volgens bestaande recepten
(veelal in buffetvorm). Zowel voor de feestzalen als de
groepsaccommodaties
• Het plannen van de dagelijkse werkzaamheden
• Bestellingen doen
• Bijhouden van de voorraad
• Input geven voor de buffetten, lunches, ontbijt,
borrelhapjes en overige menu’s
• Schoonmaken van de werkomgeving en apparatuur
• Waarborgen van kwaliteit en het naleven van
de hygiënevoorschriften (HACCP richtlijnen)
• Leiding geven aan de keukenhulp en afwashulp

Functieprofiel
• Afgeronde koksopleiding
• Ervaring in een soortgelijke functie is een pré
• Bereid om wisselende diensten te werken
• Passie voor het vak
• Een echte aanpakker
• Voelt zich betrokken bij de organisatie
Aanbod
• 38 uren per week
• Arbeidsvoorwaarden conform cao recreatie
• Salaris is passend bij functie en ervaring
• Start per direct

Kortom heb je plezier, passie en liefde voor je vak en heb je zin om ons team te komen versterken? Laat het ons weten!
Neem dan contact met ons op. Mocht je nog vragen hebben bel gerust naar 06 53 86 85 22 en vraag naar Arjan Verhagen.
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar arjan@biestheuvel.nl.
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