KOK
ABBEY
Abbey is een bar en restaurant waar goede muziek, lekker eten en fijne drankjes worden gecombineerd met een
vertrouwde en warme sfeer. Het is een ontmoetingsplek in Bos en Lommer waar de buurt en toeristen bij elkaar komen
en genieten van een mooie horecabeleving en positieve energie. Niet teveel poespas of absurde prijzen. Abbey heeft de
vrije en ongedwongen sfeer van een café, aangevuld met heerlijke gerechten uit een professionele keuken. Een plek waar
alles mogelijk is en het personeel bruist en zichzelf kan ontwikkelen.
VACATURE
We zijn op zoek naar een jonge en enthousiaste zelfstandig werkend kok met net een niveau 3 diploma op zak. Samen met
de chefs ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in de keuken. Het team is klein en normaliter sta je met ze 2en.
Jij en 1 van de chefs. Je draait alle parties samen en en gaat al dansend door de keuken. Ook niet te beroerd om de afwas
erbij te pakken en naar tafel te gaan om je eigen creaties te presenteren. Je draait lunch, diner, patisserie en hebt met
passie voor het vak zin om te knallen. Goed eten met een grote glimlach.
WAT VERWACHTEN WIJ?
•
•
•
•
•

Dat je kan koken
Tussen 1 en 4 dagen per week beschikbaar
Open en positieve instelling.
Guitige glimlach
Zin om nog meer te leren

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•
•

Werk waar je met de zon in je bol naar toe gaat
Avontuur en gezelligheid
De vrijheid om jezelf verder te ontwikkelen
Marktconforme arbeidsvoorwaarden

Kijk voor een sfeerimpressie van de keuken, menu en zaak op www.abbey.nl of onze instagram.
Wil je dit? Mail je cv, motivatie en wat je als eerste personeelsmaaltijd gaat maken naar joeri@abbey.nl en dan nemen we
contact met je op voor een gesprek en proefdag. Binnen lopen mag ook altijd.

