HALLO JIJ DAAR!

WIL JIJ

KOK
WORDEN?

Kortom, wanneer begin
jij bij ons en kom je
ons team versterken?

Ben jij rond de achttien jaar en op zoek naar een leuke
uitdaging, een leuke job en wil je graag op een leuke
en creatieve manier leren koken en zo alles van het vak
leren ook als je totaal nog GEEN ERVARING hebt?
Solliciteer dan snel, onze chef-kok Cor Rietveld
staat te popelen om JOU het vak te leren! Je gaat
bijvoorbeeld leren hoe je het beste de mise-en-place
werkzaamheden kunt uitvoeren.
Je gaat leren hoe je de koude en warme gerechten
tijdens de lunch en het diner behoort door te geven en
hoe je steeds de kwaliteit, smaak en geur bewaakt.
Uiteraad leren wij je ook de ins-en-outs van de
gerechten en hoe je deze op de meest smaakvolle wijze
kunt bereiden en ook wat de valkuilen ervan zijn. Dat is
werken en leren tegelijk!
Daarnaast leer je ook het naleven van de SVHvoorschriften en je wordt dan ook mede
verantwoordelijk voor de administratie hiervan.

Licentie of certificaat?
Niet noodzakelijk, wij zorgen voor een passend
traject en zullen de kosten van de cursussen en
certificaat vergoeden.
Welke taken ga je uitoeren?
• Bereid de gerechten op de juiste manier en op tijd
voor.
• Volg vaste instructies met betrekking tot
recepturen en presentatie.
• Gebruik keukenapparatuur op een efficiënte en
veilige wijze.
• Houd de keuken netjes waar hygiëne voorop staat.
• Helpen met het schoonmaken en organiseren van
de keuken en apparatuur.
• Je houdt je aan alle codes voor sanitaire
voorzieningen en voedselproductie.
Zijn er aanvullende taken?
• Inkopen doen indien gevraagd.
• Bijhouden van voedseltemperatuur.

Verwachte startdatum?
Bespreekbaar
Soort dienstverband?
fulltime, 4-daagse werkweek
Maatregelen tegen Covid-19?
In ons bedrijf worden de corona-maatregelen
nageleefd zoals ze voorgeschreven zijn door de
Rijksoverheid en de KHN.

www.golfbaanschinkelshoek.nl

Gesproken taal?
Nederlands (vereist)

Wat bieden wij jou?
Een groen, dynamische en sportieve werkomgeving,
geen dag is hetzelfde bij ons en je werkt in een
geweldig team! Bedrijfskleding. Mogelijkheid tot het
gratis leren en beoefenen van de golfsport.
Hoe kan ik solliciteren?
Stuur een e-mail met je CV naar
michael@golfbaanschinkelshoek.nl!
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