Kok
Voor onze vestigingen in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten zijn wij op zoek naar
koks! Vermeld in je sollicitatie voor welke vestiging je solliciteert.
Wat ga je doen?
Als kok begint je werkdag al voordat de deuren van Pata Negra geopend zijn. Je zorgt
ervoor dat alle mise en place gedaan is en zodra de eerste gasten binnen komen, ben jij
klaar om je handen uit de mouwen te steken. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de
avond in goede banen verloopt en onze gasten niks te kort komen. Jij bent dan ook bezig
om de verwachtingen van onze gasten te overtreffen met de WOW-factor. Daarnaast zorg
je samen met het team voor een nette en schone werkomgeving en sluiten jullie
gezamenlijk de keuken af aan het einde van de avond.
Hoe ga je dit aanpakken?
Met jouw organisatietalent weet jij dit klusje te klaren. Als team zorgen jullie ervoor dat
alles in de keuken voor elkaar is en dat de avond soepel verloopt. Samen zetten jullie je
schouders eronder. Je weet goed te communiceren met de rest van het keukenpersoneel
en met de bediening.
Je brengt mee
•
•
•
•
•
•
•
•

Je organisatietalent! Je weet ervoor te zorgen dat altijd alles voor elkaar is in de
keuken
Flexibele inzetbaarheid. Je bent bereid te werken in de avond, in het weekend en
tijdens feestdagen
Oog voor detail en je bent kwaliteitsgericht
Innovatie en brengt je eigen ideeën over de invulling van de kaart of verbetering van
werkprocessen
Enthousiasme. Je deelt je enthousiasme graag met je collega’s.
Bij drukte weet jij snel te schakelen, jij bent dus stressbestendig
Minimaal één jaar relevante werkervaring.
HACCP en Sociale Hygiëne certificaat, of je bent bereid deze te halen

Wat krijg je erbij geserveerd?
•
•
•
•
•
•

Een energieke werkomgeving;
Werken binnen een enthousiast en ervaren team;
Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie;
Mogelijkheden om trainingen, cursussen en opleidingen te volgen om je kennis te
verbreden;
Salaris conform Horeca CAO;
Fooi boven op je salaris;

Pata Negra es una fiesta en jij mag je bij dit feestje aansluiten. Al zin om aan de slag te gaan?
Soort dienstverband: fulltime, parttime
Deadline sollcitaties: 04-02

