Alkmaarse Poort
Al sinds 1989 Springplank van de Schermer naar Alkmaar en omgekeerd. Omringd door oude polders
en eens historische plekken zoals een 'overhaal'. Een plek waar, voor het jaar 1930, scheepjes met
een platte bodem (ook wel vletten genoemd) op een lorrie van het ene water naar het andere
werden overgehaald. Deze locatie biedt nu de gelegenheid voor het houden van de meest
uiteenlopende bijeenkomsten. Een bezoek aan dit gastvriendelijke restaurant, party- en
zalencentrum is dan zeer op zijn plaats wanneer men kiest voor een centrale ligging waar ambiance
en gastheerschap hoog in het vaandel staan.
Functie: Souschef / zelfstandig werkend kok
Voor ons restaurant zoeken wij een zelfstandig werkend kok of souschef. Wij koken met verse
producten voor lunch en het a la carte restaurant. In onze zalen zijn er allerlei partijen zoals
verjaardagen en bruiloften, diners, buffetten en cursussen met lunch.
Je voornaamste taken zijn het coördineren en regelen van werkzaamheden in onze keuken, bereiden
van lunches en diners, a la minute bereiden en opmaken van borden en schotels, plannen, bestellen
van de in te kopen artikelen, controleren van opgeslagen grondstoffen en naleving van de hygiëne
voorschriften.
Functie-eisen en competenties
Je bent opgeleid op MBO-3 niveau of hoger.
Je hebt de volgende competenties is huis: samenwerken en overleggen, materialen en middelen
goed inzetten, vakkundigheid toepassen, met druk en tegenslag kunnen omgaan, instructies geven
en opvolgen. Je hebt ruime ervaring in een keuken. Het spreekt je aan om in een klein team te
werken met veel verantwoordelijkheid. Creativiteit is belangrijk. Je hebt ervaring in het aansturen
van een klein team en bent bekend met verantwoording omtrent HACCP.
Geboden wordt
Een uitdagende en zelfstandige functie voor 32-40 uur per week. De arbeidsovereenkomst is in
eerste instantie tijdelijk met snel vooruitzicht op een vast contract. Ingangsdatum voor de functie is 1
augustus. De mogelijkheid is er om in overleg 4 of 5 dagen te werken.
Solliciteren
Stuur je e-mail met CV voor 14 juli 2022 naar:
Mevrouw M.C. Kops
info@alkmaarsepoort.nl
Voor meer informatie kun je bellen met Margreet Kops op: 072-5402839

