Horeca vacature van: Moio Beach
Locatie:

Vlamingpolderweg 3, 4506 HZ Cadzand

Type horeca bedrijf: Strandrestaurant
Dienstverband:

Fulltime baan

Vacature Chef- kok
Werken op misschien wel het mooiste strand van Nederland in ons volledig vernieuwde
strandrestaurant? Dat kan! De nieuwe inrichting, de ontspannen sfeer en onze bekende gastvrijheid
laten onze gasten sinds maart 2018 weer snel thuis voelen.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een chef kok, full time met een vast contract.
Onze keuken is eerlijk en puur. Wij serveren mooie gerechten die uitblinken qua smaak en
presentatie. Onze veelzijdige keuken met zowel lokale als wereldse invloeden biedt voor ieder wat
nieuws. Juist vanwege onze locatie kiezen wij voor gerechten met een knipoog naar de zee en de zo
gewaardeerde, relaxte strandsfeer.
In deze functie werk je met een enthousiast team, verse bereidingen en een wisselende kaart.
Profiel
Wij zijn op zoek naar een echte teamplayer met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en passie
voor het vak. Werken doe je met veel creativiteit. Het bedenken van nieuwe gerechten en het
samenstellen van een nieuwe menukaart, doe je met geen enkele moeite. Onze ideale kandidaat is
zelfstandig en stressbestendig, dit vanwege de wisselende werkomstandigheden.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de volgende zaken:
• Aansturen van een team met enthousiaste collega’s
• Samenstellen van een nieuwe menukaart (+/- 3x per jaar)
• Prijsberekeningen
• Communicatie met leveranciers
• Inkoop, etc..
Voor deze functie is een afgeronde vakopleiding (niveau 4) gewenst en ben je in het bezit van eigen
vervoer.
Wij bieden:
• Een mooie werkplek aan het strand in Cadzand-Bad
• Een goed salaris
• Leuk, jong team van collega’s
• Uren in overleg, gedurende het laagseizoen sluit de keuken rond 19:00, mogelijke afwisseling
in weekendshiften
Ben jij geïnteresseerd in deze functie stuur je CV en Motivatie naar info@moio.nl
Contactpersonen: Ube van der Zee of Marco Scherbeijn

