Medewerker bedrijfsrestaurant (m/v)
Functiebeschrijving:
Als medewerker bedrijfsrestaurant ben je verantwoordelijk voor de bereiding en uitgifte van warme
en koude snacks, lunchgerechten, warme maaltijden en verse soepen etc. Er wordt voornamelijk met
dagverse producten gewerkt die veelal van onze eigen telers komen. Daarnaast dien je (in overleg)
ervoor te zorgen dat er voldoende voorraad is.
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van een medewerker bedrijfsrestaurant zijn:





Bereiden en uitserveren van warme en koude lunchgerechten voor in het bedrijfsrestaurant
Bereiden en uitserveren van lunches bij interne vergaderingen
Bijvullen en schoonmaken van koelkasten, koelvitrines, drankautomaten en koffiefaciliteiten
Verzorgen afwas en schoonmaakwerkzaamheden

Wat zoeken wij?








Je hebt ervaring in een gelijksoortige functie en je hebt affiniteit met koken
Je vind het leuk om met dagverse producten te werken
Je bent stressbestendig en weet van aanpakken
Je bent representatief
Je kunt goed in teamverband werken
Je hebt een positieve en enthousiaste instelling
Je kan je verstaanbaar maken in het Engels

Wat bieden wij?








Scherpenhuizen biedt de juiste kandidaat een veelzijdige functie binnen een dynamisch,
internationaal en sterk groeiend familiebedrijf
Er is ruimte voor eigen inbreng en een heldere en collegiale werksfeer
Marktconform salarisniveau passend bij ervaring en achtergrond
Gezonde secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder om de week een goed gevulde groenteen fruitkist.
Parttime functie voor +/- 32 uur per week
Werkdagen: volgens wisselend rooster waarvan zaterdag als vaste dag, bereidheid om
roulerend op feestdagen te werken
Werktijden tussen 07.30 uur en 15.30 uur

Interesse?
Ben jij degene die we zoeken en ambieer je deze functie binnen een jonge, snel groeiende organisatie?
Mail dan je reactie voorzien van motivatie en uitgebreid cv naar: personeel@scherpenhuizen.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je http://www.scherpenhuizen.nl raadplegen of bel met Luc
Huijbregts via 040 249 50 91 of Maartje Oude Elferink via 040 249 50 91.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

