Ben je een kok in hart en nieren die zijn enthousiasme voor het koken niet onder stoelen of
banken steekt? Dan zijn we op zoek naar jou!
Bazar is een grand café met een klein hotel midden in het uitgaansgebied van Rotterdam. Ons
restaurant is een plek waar dagelijks veel gasten komen eten. Diversiteit vind je terug in ons team.
Wij zoeken per direct een

ervaren Zelfstandig Werkend Kok
In deze functie zorg je samen met je collega’s voor een goed draaiende keuken. Een goede
samenwerking en communicatie met je collega’s is daarbij belangrijk. Je bent verantwoordelijk voor
je eigen partie, en je zorgt ervoor dat jouw deel altijd op orde is. Je bereidt gerechten volgen
recepturen en (grill)gerechten en beoordeelt daarbij de kwaliteit van de ingrediënten.
Je bent creatief daar waar het gaat om de allergenen en je kan daardoor waar nodig makkelijk
schakelen in het aanpassen van gerechten.
Bij avonddiensten ben je verantwoordelijk voor het afsluiten van de keuken.
Wat breng je mee?

Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding MBO Kok (niveau 3).

Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring, bij voorkeur ook met grillen.

Kennis van de HACCP normen is een must.

Je bent stressbestendig. Je blijft rustig in drukke tijden en houdt oog voor detail en kwaliteit.

Je bent flexibel in werktijden.

Je beschikt over leidinggevende capaciteiten.
Wij bieden
Een marktconform salaris passend bij de kennis en ervaring die je meebrengt. We passen hierbij de
horeca-cao toe. Met aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals
25 vakantiedagen bij fulltime dienstverband
8% vakantiegeld
pensioenregeling met 50% werkgeversbijdrage
maaltijden tijdens werktijd
Er zijn doorgroeimogelijkheden richting (junior) sous-chef.
Wil je meer weten?
Je kunt voor meer informatie een mail sturen naar de Chef-kok: chefkok@hotelbazar.nl.
Of kom naar ons restaurant (Witte de Withstraat 16, Rotterdam), de chef-kok of bedrijfsleider
vertellen je graag meer.
Heb je interesse? Stuur dan vandaag nog je motivatiebrief en CV naar chefkok@hotelbazar.nl.
We nemen dan snel contact met je op.

