Binnen ons enthousiaste en professionele keukenteam hebben we ruimte
voor een:

sous-chef
Zelfstandige smaakmaker
Wie zoeken we?
In het voorjaar van
2020 opende de
Beerze haar deuren.
Gevestigd in een
karakteristiek pand het oude gemeentehuis
van gemeente De
Beerzen waar ooit de
eerste vrouwel ke
burgemeester van
Nederland de scepter
zwaaide - kunnen
gasten b ons eten,
drinken, overnachten,
feesten, vergaderen...
Gewoon vertrouwd
dorps genieten in een
eigent dse omgeving!

J bereidt graag eerl ke gerechten volgens de laatste trends. Zonder
poespas maar met passie! Houd j van pionieren en wil j er samen met de
keukenbrigade voor zorgen dat Middelbeers en omstreken niet meer om De
Beerze heen kan, vanwege de sfeer én het heerl ke eten? Gr p deze kans
en bouw mee aan een prachtige nieuwe horecazaak in het hart van de
Brabantse Kempen.

Wat we van jou verwachten
Natúúrl k beschik je over een diploma tot kok en heb je ervaring. Liefst ook
als sous-chef. Je geeft samen met de chef-kok leiding aan het keukenteam
en kookt samen met hen de sterren van de hemel. Je hebt vernieuwende
ideeën en zorgt ervoor dat de menukaart bl ft verrassen, al heb je ook oog
voor de gasten die houden van ‘vertrouwd’. Je motiveert en
enthousiasmeert je collega’s in de keuken zodat de gasten elke dag van het
allerlekkerste eten kunnen genieten. Je werkt graag met streekproducten,
als het even kan van het seizoen. Je legt hiervoor contact met lokale
leveranciers en onderhoudt deze.

Wat je van ons kunt verwachten
Je kr gt de ruimte om samen met ons Grand Café De Beerze op te bouwen
tot een plek waar jong en oud graag komt. Voor een lekker hapje maar ook
voor een zakenlunch of familiedineetje. We bieden je een gezellige
werkomgeving met een fantastisch team, waar keihard gewerkt wordt
maar net zo hard gelachen! Je kr gt een marktconform salaris en samen
k ken we naar jouw wensen voor werkdagen en uren.

Ben j de smaakmaker waar w naar op zoek z n?
We ontvangen je cv met korte motivatie graag via info@debeerze.nl. Ook
voor eventuele vragen over de vacature kun je hier terecht. We zien je
sollicitatie graag tegemoet!

