Bijbaan keukenhulp 0 – 16 uur
Jij bent graag in de keuken en zou het fantastisch vinden om mee te helpen in een
professionele keuken!
In een professionele keuken is het belangrijk dat jij nauwkeurig de recepturen volgt, luistert
naar de chef en onder druk weet te presteren. Dat doe je niet alleen, je wordt goed
begeleid en we leren je de fijne kneepjes van het vak. Je werkdag kan bestaan uit mise
en place maken (voorbereiden) en naarmate je meer leert ga jij ook gerechten opmaken
voor de gasten.
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 produceren en daar draag jij aan bij. Je doet dat niet alleen en daarom
help je je collega’s.
Jij bent precies wat wij zoeken als je beschikt over het volgende:
●
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●
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bent benieuwd hoe het is om te werken in een professionele keuken
lacht graag, bent vriendelijk en gastvrij
maakt fouten niet twee keer
bent ten minste 16 jaar
kan tenminste een dag in het weekend en een dag door de weeks werken

Wat wij bieden
Bavoort biedt jou een goedbetaalde en flexibele bijbaan 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 bepaald wanneer je werkt via onze app
We houden altijd rekening met school
Je kan snel meer verdienen als je ons laat zien dat je ook meer doet
Gezellige bedrijfsborrels met het hele team en jaarlijkse een super teamuitje
Een boven marktconform salaris & 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.

