ZELFSTANDIG WERKEND KOK

ERUTACAV

Opa Pietje is gevestigd aan het Mgr. Zwijsenplein in Kerkdriel, een ware hotspot midden in
het bruisende centrum. Deze eigentijdse horecaformule met groot terras is niet te missen.
Bij Opa Pietje werken we met een hecht en gezellig team van medewerkers, werken we
dagelijks met top producten en zijn we in alle opzichten helemaal van deze tijd.
Wij zijn een Grand Café waarbij de keuken een groot onderdeel is van onze dagelijkse omzet.
Gasten omschrijven ons als een laagdrempelige formule waar altijd de typische Drielse
gastvrijheid aanwezig is. En daar waar je voor een leuke prijs top kwaliteit kunt eten.
Sinds jouw komst als medewerk(st)er van Opa Pietje wordt het nog leuker bij ons op de
werkvloer. Werken in het leukste Grand Café van Kerkdriel? Dan moet je natuurlijk bij ons
zijn.
Voor de heropening van de horeca zijn wij op zoek naar een gepassioneerde keuken topper.
De functie van Zelfstandig werkend kok hebben we open staan binnen ons bedrijf.
Je wordt mede een gezicht van Opa Pietje waarbij gastvrijheid en kwaliteit op nummer 1
staan. Wij hopen dat jij je snel thuis zult voelt en aansluit bij ons hechte team.
Je voelt je als een vis in het water in onze keuken samen met je collega’s.
Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en onze gasttevredenheid.
Je zorgt ervoor dat onze eigentijdse lunch en diner gerechten met veel passie en smaak uit
de keuken komen. Daarnaast kom je in een top team wat openstaat voor jouw ideeën en heb
je voldoende doorgroeimogelijkheden.
Iedereen is bij ons gelijk en van de eigenaar tot de afwashulp is er geen onderscheid.
Daar hebben we een hekel aan want samen zorg je ervoor dat we elke dag zorgen voor een
volle zaak met tevreden gasten. Dat straal je als eenheid uit.
Geen haantjes gedrag of smoesjes, gewoon samen plezier hebben en tevreden gezichten
creëren.
Wat vragen we nog meer van jou:
- Dat je weet van aanpakken en dat je geheel zelfstandig kunt werken. Dit doe je snel, netjes
en je houdt overzicht en ziet wat er om je heen gebeurt. Toch blijf je stressbestendig en
kwaliteitsgericht.
- Dat je zorgt voor een schone en opgeruimde werkomgeving
- Dat je het leuk vindt om te werken in een gezellig team en makkelijk kunt communiceren met
je collega’s en je gasten. Je bent een toegankelijke persoonlijkheid.
- Je vindt het geen probleem om overdag te werken met lunch en diner en bent bereid om ook
in de avond en weekend dagen te werken.
Wij bieden jou aan:
- 38 uur hebben we FULLTIME beschikbaar
- Contract volgens het horeca CAO
- Goed salaris afhankelijk van werkervaring en prima secundaire voorwaarden
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. In de huidige horeca ben je nooit uitgeleerd.
- En daarbij liggen er genoeg mogelijkheden om door te groeien in het bedrijf.
- Flexibel rooster waarbij we samen met elkaar het voor ieders zo interessant mogelijk
maken.
Enthousiast? Kom gezellig een keer een bak koffie bij ons drinken, dan zorgen wij voor een
lekker stukje appeltaart en een goed gesprek.
Ga deze leuke nieuw baan aan en stuur je CV met motivatie naar personeel@opapietje.nl
t.a.v. Jeroen van Liempt
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