Vacature keukenhulp
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.
Om het seizoen knallend in te gaan zijn we nog op zoek naar versterking in beide
keukens. Er wordt gewerkt met één brigade, verdeeld over twee keukens. Zin om
deze uitdaging aan te gaan en ons team te versterken?
Vacatures
✓ Keukenhulp (parttime; kan ook naast studie)
Competenties
✓ Minimaal 15-20 uur per week beschikbaar.
✓ Maximaal 14 dagen op vakantie gedurende de zomervakantie.
✓ Enthousiast, gemotiveerd en leergierig.
✓ Teamspeler en harde werker.
✓ Zeer flexibel en flexibel inzetbaar.
✓ Zeer stressbestendig en verantwoordelijk.
✓ Minimaal 17 jaar oud.
Werkzaamheden
✓ Ondersteuning aan het keukenteam.
Opleiding en ervaring
✓ Ervaring met werken in de horeca en/of in de keuken is een pré.
✓ Gemotiveerd tot het volgen van interne trainingsprogramma’s.
IJzeren Man Vught biedt
✓ Een afwisselende job met 2 keukens.
✓ Interne opleiding & doorgroeimogelijkheden.
✓ Een gemoedelijke werkomgeving.
✓ Gezellige, hardwerkende collega’s.
✓ Een goed salaris.
Wil je reageren op deze vacature?
Spreekt deze functie je aan en vind jij het leuk om in een jong en groeiend bedrijf werkzaam te zijn?
Dan ontvangen we graag jouw CV inclusief motivatie via a.vermeer@ijzerenman.nl.
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