DE VELDKEUKEN zoekt

Spoelkeuken Helden!

M V X , 12 to 38 uur

per week.

Hou je van water? Duik dan bij ons de spoelkeuken in en dompel je onder in
de vaat. Als je je zwembroek mee neemt dan kun je na afloop met een paar
collega’s heerlijk afkoelen in de rivier de Krommerijn!
De Veldkeuken is een restaurant met bakkerij. We werken met biologische
ingredienten van het landgoed. Alles wat we serveren is vegetarisch.
Naast een fijn salaris en delen in de fooi pik je ook een lekker graantje mee
uit de keuken: je krijgt iedere dag een prima personeelslunch en bij een
avonddienst schuif je aan voor een lekkere en afwisselende maaltijd.
Maar vergis je niet, het is hard werken! Gelukkig sta je er niet alleen voor. Je
werkt in een leuk team waar de sfeer collegiaal is en iedereen naar elkaar om kijkt. Niet zo gek, Want
we hebben elkaar allemaal nodig om een goede dag te draaien.
Je werk bestaat niet alleen uit afwassen. Soms help je in de keuken met wassen en snijden van groentes, je zet het terras uit, of ruimt het weer op, je zet
zalen klaar voor vergadergroepen en soms help je mee met het uitlopen van
gerechten. Misschien wil je een langere periode werken en op een gegeven
moment weer nieuwe dingen leren bij de Veldkeuken. Dat zien we graag, want
terwijl je in de spoelkeuken werkt leer je vanzelf al veel over het hele bedrijf. Bij
nieuwe vacatures kijken we eerst binnen het team naar enthousiaste kandidaten.
We hebben diensten in het weekend en doordeweeks.

9.30 –16.00 uur
14.00 -19.00 uur
17.00—22.30 uur

Wat bieden we:
•
Een functie voor 12 tot 38 uur per week
•
Een prettig salaris dat past bij je leeftijd en ervaring
•
Flexiblele werktijden, doordeweeks en in het weekend, overdag en ‘s avonds
•
Een mooie werkplek, smakelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en een gezellige naborrel
•
Een open minded en enthousiast team met collega’s van alle leeftijden en pluimages
•
Een plek waar je nieuwe dingen leert, vrienden maakt en kunt doorgroeien.
Meer weten?
Bel, mail of app, of kom even langs!
amelisweerd@veldkeuken.nl 030-7610877 06-53919874 vraag naar Juliette, Lianne of Reno

