Chef de partie /Sous-chef 40 uur
Bedrijfsinformatie Omnivents & Watergoed
Wij organiseren bijeenkomsten en evenementen in de ruimste zin van het woord op
een van de mooiste locaties van Gelderland. Aan het water gelegen is Watergoed de
evenementenlocatie voor events, vergaderingen en feesten. Naast de zakelijke markt
bedienen we ook de particuliere markt met onder andere vele vrijgezellenfeesten,
familiebijeenkomsten, bruiloften en kinderfeestjes. Buiten de groepsevenementen om
is Watergoed het gehele jaar open als restaurant en strandclub.
Watergoed is een uitstekende leerschool voor zowel zelfstandige horeca
medewerkers als horeca stagiaires. Je krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid en
vanwege de grote verscheidenheid aan evenementen doe je ruime ervaring
op. Daarnaast ben je als werknemer van Watergoed flexibel wat betreft je
beschikbaarheid en niet bang voor lange dagen. Watergoed heeft gastvrijheid
hoog in het vaandel staan en is daarom ook op zoek naar medewerkers die weten
wat het inhoudt om mensen een goed gevoel te geven en net dat beetje
extra beleving mee kunnen geven aan onze gasten.
Persoonskenmerken:
Gastvrij | teamplayer | culinair wonder | behulpzaam | energiek | zelfstandig | vrolijk |
betrouwbaar | oog voor detail | flexibele opstelling | houdt niet van stilzitten
Taken:
De keuken van Watergoed is opgesplitst in 2 verschillende delen. Zo hebben we het
restaurant waar we a la carte draaien, en onze food voor de evenementen.
Als Chef de Partie / Sous-chef draag je zorg voor het optimaal functioneren van de
werknemers die aan jouw zijde staan. Je motiveert je collega’s en je vindt het tevens
belangrijk om naast het begeleiden van collega’s ook tijd en energie te stoppen in
het opleiden en inwerken van collega’s. Met het team sta je sterk. Wel is het
belangrijk dat je een oogje in het zeil houdt betreffende het Arbobeleid,
de HACCP en alle andere regels en procedures. Ook voer je controle uit op het
naleving van ons foodconcept. Ook je eigen inbreng en ideeën worden zeer
gewaardeerd.

Reageren?
Met het oog op de ligging van onze locatie is het nuttig om over eigen vervoer
te beschikken (OV is beperkt).
Word jij enthousiast van bovenstaande en heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Mail
dan naar werken@watergoed.nl
Je ontvangt binnen 2 weken een antwoord.

