CHEF KOK | SOUS CHEF
GEZOCHT
Je moest ons even missen in het mooie Valkenburg, maar we are back! Hotel de
l’Empereur komt na 1 jaar gesloten te zijn weer terug met een compleet nieuw imago.
Dezelfde naam maar een nieuw gezicht. Als team gaan wij snel en functioneel te werk
en zetten we een sfeer neer waarbij je helemaal jezelf mag zijn. Kom jij ons team
versterken en help je ons de gast keizer te maken?

CHEF KOKS IN DE OMGEVING VALKENBURG OPGELET!
Houd je pollepels gereed! We zijn op zoek naar jou
en/of jouw assistent, een vervangend Sous Chef.
Heb jij al enige ervaring op kunnen doen als dirigent in de keuken en wil je onze gasten
blij maken met jouw gerechten? Dan is Hotel de l’Empereur de perfecte plek voor jou!
WAT JE DOET?
• Je gaat je eigen team, dat bestaat uit gemotiveerde zelfstandig werkend koks, zelf
aansturen. Tevredenheid binnen het personeel is een must voor ons, dus het is
belangrijk dat je klaarstaat voor jouw team en dat je een veilige sfeer creëert;
• Bij de l’Empereur werken we samen. Je werkt hand in hand samen met het
restaurant, je zorgt samen met de bediening voor een groeiende samenwerking.
• Je gaat efficiënt te werk bij het maken van jouw gerechten. Je proportioneert je
gerechten op een goede manier en verspilt geen onnodig voedsel;
• Bij een vol restaurant kan het al snel chaos worden. Je bent een kok die om kan
gaan met drukte en die alsnog in zo’n situatie georganiseerd te werk kan gaan;
• Je maakt duidelijke planningen voor het personeel en de inkoop, je bent open voor
overleg met directie en mede-teamleden.
WAT WIJ BIEDEN?
• Een uitdagende fulltimebaan;
• Een conform of net boven C.A.O.-salaris;
• De hele dag met lekker eten en medewerkers in de weer zijn;
• Het volgen van opleidingen binnen het bedrijf moet/kan/mag (budget beschikbaar);
• Reiskosten die worden vergoed tot een maximum fiscaal toelaatbaar tarief;
• Vrije tijd/vakantie wanneer het niet druk is in het bedrijf;
• Een unieke kans om je verder door te ontwikkelen in je rol als leider van een team.

GENOEG OVER ONS! SOLLICITEREN?
STUUR JE BRIEF MET CV EN FOTO NAAR : M.BOSMAN@EMPEREUR.NL

