CHEFKOK GEZOCHT
Wie zijn wij?
Bar Kosta is dé tent in Oud-West met het gezelligste én zonnigste terras van de stad.
Al vanaf dag 1 (april 2018) is Kosta een succes en een begrip in de buurt. Gasten komen
aanwaaien voor een kopje koffie, een borrel of een hapje eten en blijven zomaar de hele avond
hangen. Je kunt AJAX kijken of meedoen aan een pubquiz. Werken bij Bar Kosta is heel veel
gezelligheid, hard werken in een team dat voelt als een vriendengroep, en vrolijke service bieden
aan de leukste gasten van de stad.
Wat ga je doen?
Als chef zal je het team aansturen en de leiding nemen. Je bent verantwoordelijk voor het
volledig draaiende houden van de keuken. Je maakt roosters, zorgt dat alle marges op orde zijn,
doet bestellingen, neemt de controle op temperatuur, hygiëne en HACCP voor je rekening.
Ook zorg je ervoor dat er met regelmaat een nieuwe menukaart geïntroduceerd wordt.
Je kunt hier dus echt je ei kwijt en deze keuken naar je eigen hand zetten.
Aansturen en leidinggeven
Organiseren en begeleiden van werkzaamheden
Trainen en coachen van keukenteam
Garant staan voor kwaliteit en smaak van de gerechten
Garant staan voor veiligheid en hygiëne
Gastgericht werken
Opmaken van werkroosters
Wat bieden wij?
Bij Kosta werk je in een informeel en jong team. Iedere dag is hard werken, maar ook echt
een feestje. Je krijgt veel vrijheid en gezelligheid, in ruil voor het dragen van je verantwoordelijkheden. Naast de vele bedrijfsevents en borrels, bieden wij ook:
Marktconform salaris
Flexibele werktijden in overleg
Ontwikkelmogelijkheden
Trainingen
Wie ben jij?
Je hebt minimaal vier jaar ervaring is soortgelijk hoogwaardig bedrijf.
Je bent communicatief sterk en houdt je hoofd koel op piekmomenten.
Je bent in staat leiding te geven aan het team.
Je bent in staat om te allen tijde gastgericht te werken.
Je werkt nauwkeurig en volgens de HACCP-richtlijnen.

Stuur je cv en motivatiebrief naar info@barkosta.com!

