VACATURE: Souschef fulltime
Deze vacature is iets voor jou als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging! Herberg de
Loohoeve in Schoonloo zoekt per 1 maart een ambitieuze, energieke, meedenkende souschef
met passie voor eten en koken. Doordeweeks beschikbaar en afwisselend in het
weekend.

Wie zijn wij?

Je kent Herbnerg de Loohoeve in Schoonloo wellicht als Restaurant & Hotel dat meerdere
keren een Michelin ster in de wacht heeft gesleept. Vanaf eind januari hebben René en Janneke
Waninge Herberg de Loohoeve overgenomen. De focus komt te liggen op het hotel gedeelte
en het terras waar gasten worden ontvangen voor mooi geserveerde gerechten. Goed eten,
voor een goede prijs. Dat is waar Herberg de Loohoeve van René en Janneke Waninge voor
komt te staan. Samen zorgen we dat Herberg de Loohoeve een geoliede machine wordt!

Taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•

Zorgen voor goede werkprocessen in onze moderne, geavanceerde keuken
Bereiden van gerechten met verse ingrediënten
Zorg dragen voor een goede mise & place en voorbereiding
Beoordelen van de te gebruiken ingrediënten op versheid, houdbaarheid etc.
Schoonmaken van jouw werkomgeving en keukenapparatuur
Ondersteuning van onze kok

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•

Je beschikt over goede sociale vaardigheden
Passie voor werken met verse, eerlijke producten
Je hebt ambitie, bent multifunctioneel, allround inzetbaar
Opgeleid tot kok en aantal jaren ervaring
Je bent flexibel, loyaal en wilt werken in een gezellig jong team

Wat bieden wij?

Naast werken in een omgeving waar je veel vrijheid en vertrouwen krijgt bieden we nog andere
goede arbeidsvoorwaarden:
• Een verantwoordelijke fulltime baan
• Een passend salaris op basis van ervaring en kennis
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van CAO horeca
• Flexibiliteit in weekenden, we denken graag mee met jouw wensen
• Een omgeving waarin ondernemerschap en creativiteit gewaardeerd worden
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Neem dan contact met ons op.
Email: info@herbergdeloohoeve.nl of bel met René 0624102645 of Janneke 0626799202.

