Een beetje variatie in de ‘Groese’ keuken
Strandpaviljoen Groede aan Zee zoekt
een zelfstandig werkend kok
Organisatie
Ben jij een echte liefhebber van de Zeeuwse kust en houd je wel van een beetje variatie in de
Nederlandse - oftewel ‘Groese’- keuken? Strandpaviljoen Groede aan Zee (onderdeel van de
bedrijfsvoering van Strandcamping Groede) is gevestigd aan een van de mooiste stukjes
strand in Zeeuws-Vlaanderen. We werken met plezier voor onze gasten, die we graag een
geweldig verblijf en heerlijk moment bezorgen. Voor ons team zijn we op zoek naar een
zelfstandig werkend kok (1 fte - 38 uur).

Collega met een Zilte twist
Als zelfstandig werkend kok neem je zowel binnen als buiten de keuken initiatief. We
verwachten dat je zowel ervaring hebt met warme als koude bereidingen en je werkt
volgens geëigende recepturen. De rust kunnen bewaren tijdens drukke momenten zit in
jouw aard. Jij bent een betrokken collega die naast eigen ideeën inbrengen, ook graag
(jongere) collega's opleidt, begeleidt en motiveert.
Wat bieden wij jou:
• salaris boven cao, naar ervaring en kunde
• een 4 of 5 daagse werkweek (parttime is ook mogelijk)
• vaste vrije dagen, in de winter meer vrije tijd
• een mooie werkplek aan de Zeeuws-Vlaamse kust
• een enthousiast team, dat graag samen in ontwikkeling blijft
• doorgroeimogelijkheden en persoonlijke groei door middel van cursussen of opleidingen.
Wat vragen we:
• positieve instelling
• het zelfstandig draaien van koude en warme kant
• meedenken met het bedrijf
• initiatief voor samenstellen van de menukaart.
Wat verwachten we:
• Initiatief
• Flexibel
• Kwaliteitsgericht
• Stressbestendig
Lijkt het jou een uitdaging om ons team te versterken? Stuur
uiterlijk 26 november 2021 je CV en motivatie naar
personeel@strandgroedehoreca.nl of bel voor meer informatie
naar Joop Rozijn 06-29536446.
We bespreken de mogelijkheden graag bij een kop koffie!

