Leerling keuken 32 uur
Jij gaat beginnen of bent bezig met je opleiding tot kok. Je bent dan ook graag in de
keuken en werkt het liefst met verse producten.
In onze keuken is het belangrijk dat jij nauwkeurig de recepturen volgt, luistert naar de
chef en onder druk weet te presteren. We leren je alles wat we weten, stellen samen een
plan van aanpak op en kijken naar waar jij wilt groeien als professional. Afhankelijk van je
inzet zal je binnen no-time verantwoordelijk worden over een eigen gedeelte binnen onze
keuken.
Wat wij vragen
Je doet je best om zo snel mogelijk onze gerechten uit je hoofd te leren. Je haalt echt
plezier en energie uit het slim werken met producten, als bedrijf willen we natuurlijk zo min
mogelijk afval en daar draag jij aan bij. Je stelt véél vragen want je wilt véél weten. Je
wilt graag laten zien wat je kan en je doet je best om onderdeel te zijn van onze
brigade.
Jij bent precies wat wij zoeken als je beschikt over het volgende:
●
●
●
●
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houdt van overzicht en werkt netjes
lacht graag, bent vriendelijk en gastvrij
bent altijd aanwezig op school
bent ten minste 16 jaar
toont inzet, doet het ook goed als niemand kijkt

Wat wij bieden
Bavoort biedt jou een goedbetaalde en flexibele leerplek in een fijne en gezellige
werkomgeving met leuke collega’s. Er is ruimte voor doorgroeimogelijkheden en ook
dragen we graag bij aan jouw persoonlijke groei en ontwikkeling door middel van
cursussen, trainingen & ervaringen die je op je cv kan delen.
Daarnaast bieden we het volgende:
●
●
●
●
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Een flexibel rooster waarbij jij zelf aangeeft wanneer je kan werken via onze app
We houden altijd rekening met school
Een uitstekende naam op je cv (vraag maar eens rond)
Gezellige bedrijfsborrels met het hele team en jaarlijkse een super teamuitje
Een royale fooi

Over Bavoort
Bij restaurant Bavoort kun je iedere dag volop genieten van een heerlijke lunch of
sfeervol diner, en alles daar tussenin! Zoals van een kop koffie tot aan een complete
huisgemaakte High Tea of cocktails met een goed gevulde borrelplank! Bavoort is een
veelzijdig restaurant waarbij je kunt genieten van eten geïnspireerd op Street food uit
o.a. de Indiase, Libanese, Franse en Aziatische keuken. Onze smaakvolle menukaart past
perfect bij de sfeer van het restaurant, dat gelegen is midden in de natuur.

