Vacature Sous-chef
IJzeren Man Vught, ofwel IJM, ofwel Strandbad – Strandpaviljoen – Strandhuys – Strandrecreatie – Stranduitjes
Strandhuys| Het Strandhuys is een sfeervolle strandlocatie om te borrelen, lunchen, dineren en relaxen met een heerlijk
terras aan het strand van recreatieplas de IJzeren Man in Vught. Het IJzeren Man Strandhuys is in mei 2014 geopend en is
een jong en groeiend bedrijf. Er wordt gewerkt vanuit een open keuken en op de kaart staan diverse lunches, diners en
strandfood. Loop gerust eens binnen om de sfeer te proeven.
Strandpaviljoen| Het Strandpaviljoen is een unieke strandlocatie voor onder andere: bruiloften, diners, zakelijke
bijeenkomsten, recepties, condoleances en bedrijfsfeesten en is ook gelegen aan recreatieplas de IJzeren Man in Vught,
direct tussen het Strandhuys en het Strandbad.

Gezien de flow aan ontwikkelingen zijn we op korte termijn op zoek naar versterking. Er wordt gewerkt met één
keukenteam, verdeeld over twee keukens. Zin om deze uitdaging aan te gaan en ons team te versterken?
Vacatures (fulltime)
✓ Sous-chef
Competenties
✓ Je bent enthousiast, gemotiveerd en leergierig
✓ Teamspeler en harde werker
✓ Flexibel (geen 9-5 mentaliteit)
✓ Stressbestendig: kalm en overzichtelijk managen van hectiek en drukte in de keuken
✓ Je hebt liefde voor koken en bent lounge-, terras- en food-minded
Werkzaamheden
✓ Gasten een onvergetelijke dag bezorgen
✓ Eerst verantwoordelijke naast de chef-kok
✓ Leidinggeven aan het keukenteam
✓ Bij zowel Strandhuys als bij Strandpaviljoen draag je jouw steentje bij in het ontwikkelen en bewaken van
de ‘eigenwijze IJM stijl’ in food.
✓ Strandhuys – In het Strandhuys werk je vanuit een open keuken en kun je jouw passie voor koken kwijt in
afwisselende à la carte gerechten. Een grote diversiteit aan gerechten, van lunch tot diner en van sweet
glasses tot strandfood. Je kookt voor een uiteenlopende doelgroep ‘van slipper tot pump’, dus van
bourgondische bitterbal tot bisque van kreeft en van streetfood tot IJM’s gerookte vis plank. Samen met je
collega’s in de keuken zorg jij voor een lach op het gezicht van gasten in het Strandhuys (100 zitplaatsen) en
op het terras aan het strand (300 zitplaatsen).
✓ Strandpaviljoen – Naast het à la carte koken in het Strandhuys, kun jij je enthousiasme voor koken kwijt in
het volledig verzorgen van diners en food-arrangementen voor evenementen vanuit de compleet
vernieuwde keuken in het Strandpaviljoen. Presenteer de lekkerste buffetten, verzorg live cooking op het
terras en verras je gasten met culinaire gerechtjes tijdens een ‘walking dinner’ of ‘shared dining’. Voorzie
bruiloftsgasten van een stijlvol diner, maak een smaakvolle high-tea voor een babyborrel of verzorg ‘IJM’s
summer cookout’ in festival-stijl voor een zakelijk beach event.
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Opleiding en ervaring
✓ MBO; relevante koksopleiding of vergelijkbare werkervaring
✓ Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
✓ Productkennis
✓ Pré haccp
IJzeren Man Vught biedt
✓ Indien gewenst een 4-daagse werkweek
✓ Indien gewenst één weekend per maand vrij
✓ Een dynamische functie met diversiteit aan werkzaamheden
✓ Een jong, dynamisch bedrijf
✓ Trendy & hippe werkomgeving
✓ Gezellige, hardwerkende collega’s
✓ Salaris passend bij de functie en werkervaring
✓ Contract met potentie & contractduur in overleg
Geïnteresseerd in deze uitdagende en afwisselende functie?
Is je reistijd maximaal 30 minuten? Stuur je CV inclusief motivatie per e-mail aan personeelszaken t.a.v.
Annemieke Vermeer: a.vermeer@ijzerenman.nl.
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