Zelfstandig werkend kok 40 uur
Hart voor kwaliteit en een tevreden gast.
Watergoed is uniek, authentiek en sfeervol. Een prachtige evenementenlocatie, centraal gelegen in
Gelderland. Wij organiseren op jaarbasis zo’n 800 (zakelijke-) evenementen van klein tot groot.
Tevens beschikken wij over een restaurant / strandclub. Watergoed heeft duurzaamheid hoog in het
vaandel staan. Dit komt tot uiting in onder andere ons ‘no-waste’ beleid.
Voor onze keuken zijn wij op zoek naar een enthousiaste zelfstandig werkend kok die maar al te
graag zijn passie voor koken uit. In deze rol ben je onder andere (mede-)verantwoordelijk voor;
-

Je eigen taken binnen het team
Leveren van de juiste, constante kwaliteit
Naleven van de richtlijnen
Aansturen van de keukenmedewerkers
Een tevreden gast

Weet jij, naast raad met het gasfornuis, ook om te gaan met houtskool, een OFYR en rookovens? Wij
zijn op zoek naar een kok die affiniteit heeft met buiten koken. Achter de barbecue ben je naast
braadmeester ook gastheer. Terwijl je die malse lende bereidt, vermaak je tegelijkertijd de gasten die
aan de barbecue staan te wachten. Samen met jouw keukenteam maak je het eten voor de gasten
tot een feestje. Of dat binnen in de keuken van het restaurant is of buiten bij het bereiden van
festival food voor 800 personen. Iedere dag kan weer volledig anders zijn, hoe mooi is dat?
Eigen inbreng en ideeën voor verbetering zijn zeer welkom.
Ervaring met bestellen, voorraadbeheer en organiseren zijn een pré. Maar anders leren we het je
graag. Daarnaast hechten wij waarde aan ons privéleven en snappen dat jij dat ook doet.
Ondanks de centrale ligging is in verband met de bereikbaarheid het nuttig om over eigen vervoer te
beschikken.
Voel je je nu al welkom bij ons en houd jij van de uitdaging om het beste uit jezelf en daardoor uit je
team te halen? Ben je niet bang om ergens volledig voor te gaan en ben je stressbestendig?
Wil jij geïnspireerd raken? Bekijk dan vooral onze bedrijfsfilm: https://youtu.be/TQvj0gXlcmM

