Zelfstandige chef kok gezocht

Villa Suikerberg bestaat nu ruim 7 jaar en heeft zich ontwikkeld tot een
toonaangevend lunchcafé in Zwolle. Het is gelegen in een prachtig monumentaal
pand in het centrum van de Overijsselse hoofdstad.
Villa Suikerberg zoekt een:
ZELFSTANDIGE (CHEF) KOK m/v (gemiddeld 36 uur)
Na een paar mooie jaren bij Villa Suikerberg is onze chef kok toe aan een nieuwe
uitdaging. Daarom zoekt lunchcafé Villa Suikerberg vanaf 1 januari 2019 een
enthousiaste opvolger.
Je voelt je aangetrokken tot ons menu dat varieert van ontbijt, luxe belegde
broodjes, huisgemaakte soepen, warme lunches tot high tea’s en een uitgebreide
borrelkaart. In de zomermaanden hebben we een dinerkaart en hier kook je dan
verschillende gerechten op onze buitenkeuken.
Je hebt oog voor een nette werkomgeving, komt gevraagd en ongevraagd met
leuke menusuggesties en vindt het leuk om ook je collega, de assistent kok hierin
actief te betrekken.
Ben jij creatief, flexibel en vooral een aanpakker die, ook als het druk wordt, het
hoofd koel houdt? Durf je initiatief te nemen en wil je samen met ons gezellige
team een bijdrage leveren aan het succes van Villa Suikerberg?
Neem dan contact met ons op!
Werktijden:
Voor deze functie zijn de werktijden erg gunstig. Je werkt voornamelijk overdag,
gemiddeld 5 dagen per week. De maandagen ben je vrij en de andere vrije dag
in overleg. Incidenteel werk je in de avonduren. Dan maak je mooie buffetten
voor feesten en partijen.

Villa Suikerberg
Potgietersingel 1a
8011 NA Zwolle
038-2304930
info@villasuikerberg.nl
www.villasuikerberg.nl

Functie-eisen:
• Een afgeronde MBO opleiding en/of relevante ervaring als zelfstandig
werkend kok.
• Je bent gewend om in een turbulente, energieke omgeving te werken.
• Kennis van HACCP en verschillende allergenen.
• Je woont in Zwolle of in de nabije regio.
Beloning: conform horeca CAO
Voor meer informatie kun je bellen naar:
038-2304930 en vragen naar Michiel of Stephan Wijermars.
Je sollicitatie kun je sturen naar:
info@villasuikerberg.nl

