Vacature
KOK met passie voor zijn vak en best trots op zijn werk
met 5-tal jaar ervaring. Herken jij jezelf hierin? Deze
BLOOM keuken wacht op jou..psssst De gasten kijken
uit naar ‘jouw’gerechten.
Bloom 8600 #DIKSMUIDE

Sollicitatie met Cv ENKEL via:info@bloom-diksmuide.be of via Deleu Dante 0477266451
Functieomschrijving:
Creatief werken in een geïnstalleerde keuken en garant staan voor perfecte mise en place. Jij droomt ervan
en wij ook. Stressmomenten is een motivatie om grensverleggend te werken. Volle kracht vooruit dus door
de piek. HCCP wetgeving is vertrouwd. Bouw mee aan dit concept (new) en krijg inspraak in het verder
uitbreiden van de menukaart op deze toplocatie.
Grijp deze kans als je woonachtig bent regio DIKSMUIDE met oog op Vaste Job/Voltijds/Onbepaalde duur/
Dagwerk/ Vrij op MA+DI. Benieuwd wat voor creativiteit jij meebrengt. Je spreekt Nederlands en tuurlijk
ben je stipt en net, flexibel en werkt heel graag samen met de hele horeca-ploeg.

Jobinhoud even op een rijtje :
1. Menu’s opstellen
2. De tarieven voor gerechten opstellen
3. De bereiding van de gerechten superviseren
4. Het dresseren en de opmaak van borden of schalen uitvoeren of controleren
5. Het naleven van de werkprocedures en de regels voor hygiëne en voedselveiligheid controleren
6. De geleverde diensten of producten controleren
7. De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
8. Gerechten uitdenken op basis van seizoengebonden ingrediënten, beschikbaar budget, ...
9. Recepten opstellen voor de gerechten (ingrediënten, hoeveelheid, prijs, ...)
10. Het budget van de keuken opvolgen (omzet, ratio, marge, ...)
11. De voedingsmiddelen controleren op versheid en bereiding
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Welke persoonlijke kwaliteiten zijn een must :
1. Ik ben precies
2. Ik kan goed problemen oplossen
3. Ik kan goed samenwerken in een team
4. Ik kan goed met stress omgaan
5. Ik heb een grote leercapaciteit
6. Ik respecteer regels en afspraken
7. Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel)
8. Ik kan goed zelfstandig werken
9. Ik kan goed plannen (= ordenen)
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Vlug vlug, de ‘BLOOM’ gasten wachten op jouw mooi gepresenteerde gerechtjes ...
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