Vacature voor
Kok / medewerker keuken
Stadsboerderij BuytenDelft heeft een vacature in de keuken. Heb je ervaring met werken in
een keuken en kun je op drukke momenten knallen? Dan is dit iets voor jou. We werken
met een kaart die wisselt per seizoen en bakken veel pannenkoeken voor onze kleine
gasten. Onze ambitie is de keuken en het aanbod verder te ontwikkelen om het groeiend
aantal bezoekers beter van dienst te kunnen zijn en te blijven verrassen.

Profiel
Je bent zelfstandig, resultaatgericht en je staat stevig in je schoenen. Je bent zeer
klantgericht en vindt het een uitdaging om van een startende onderneming een succes te
maken.
In het team ben je verantwoordelijk voor de bereiding in de keuken en het aanbod op de
kaart. Je werkt in een klein team en helpt mee waar nodig, samen met het team streef je
iedere dag naar het beste resultaat. De producten presenteer je zo aantrekkelijk en
uitdagend mogelijk om de verkoop te bevorderen, je runt jouw afdeling op creatieve wijze.
Je hebt direct contact met de gasten en zorgt dat zij tevreden zijn. Kwaliteit heb je hoog in
het vaandel staan! Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitvoering
van de hygiëne op de locatie

Werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opstarten van de keuken, mise en place, bereiden en presenteren.
Plaatsen van bestellingen bij de leverancier
Mee beslissen over de nieuwe kaart, daarbij heb je een goed gevoel voor kwaliteit,
service, smaak en presentatie.
Kennis delen over gerechten en ingrediënten, productiewijze en presenteren.
Verantwoordelijk voor hygiëne en naleving van de HACCP.
Verantwoordelijkheid voor geldstroom;
Lichte administratieve handelingen;
Openen en sluiten

Functie-eisen:
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde MBO opleiding aangevuld met enkele jaren ervaring in de
horeca
Je hebt ervaring als kok en het werken in een keuken.
Jij neemt initiatief en weet je collega’s te enthousiasmeren
Je bent een horecatopper en je wilt met ons meegroeien.

•
•
•

Jij hebt een open houding, je bent direct en communicatief vaardig.
Je bent flexibel inzetbaar. Het werken op doordeweekse dagen, ‘s avonds en in het
weekend is voor jou geen probleem.
Je bent woonachtig in (omgeving) Delft.

Het salaris is conform de recreatie cao, afhankelijk van leeftijd en ervaring.

De openingstijden van BuytenDelft zijn afhankelijk van het seizoen, bij benadering:
Maandag – Zondag : 9.00 – 20.00 uur
Stadsboerderij BuytenDelft is in de zomer van 2016 gestart met een kleinschalige
horecagelegenheid met voor ieder wat wils. We werken daarbij zoveel mogelijk met
biologische streekproducten.
Meer weten? Kijk op http://www.buytendelft.nl of op Facebook.
Sollicitatie met CV versturen naar: Rina@buytendelft.nl

