Voor onze locatie Hogeschool iPabo in Amsterdam zijn wij per
direct op zoek naar een:

Creatieve horecamedewerker
De Star 3 -f
2266 NA Leidschendam
Telefoon: 070-3201242
Van Leeuwen Catering is de cateraar
die met plezier een maatschappelijke
boodschap overbrengt. Met pure
concepten laten we zien dat bewust
eten en drinken heel lekker is. Of dit
nu in een schoolkantine is, in de
Dutch Innovation Factory, of bij de
gemeente Leidschendam-Voorburg.
Vanuit onze concepten ONTDEK en
FOOD4YOU verzorgen we gezonde
schoolkantines.
Met DICHTBIJ bieden we gezonde en
duurzame catering bij gemeentes en
instellingen, waarbij lokaal centraal
staat.
Achter al onze concepten zit altijd
een bewust idee!

Bedrijfscultuur:
Voor versterking van ons team op onze sfeervolle en gezellige restaurant
in de Hogeschool iPabo te Amsterdam, zijn wij op zoek naar een
enthousiaste medewerk(st)er met extra verantwoordelijke taken binnen
ons team. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het bieden
van een gastvrije en educatieve horecaomgeving.
Ben je gastgericht, gedreven, hoffelijk, houd je van afwisselend werk, en
vind je eerlijk en natuurlijk eten ook belangrijk? Dan is deze baan echt iets
voor jou!
De werkzaamheden:
•
Bedienen van onze gasten;
•
Kassawerkzaamheden;
•
Werkzaamheden in de keuken;
•
Mise en place werkzaamheden;
•
HACCP toepassen en bijhouden;
•
Contact onderhouden tussen het bedrijf en (zakelijke) klanten;
•
Het verzorgen van diverse avonden.
Wat wordt er van je verwacht:
•
Je bent flexibel inzetbaar, ook ’s avonds en in het weekend;
•
Je hebt passie voor eten en affiniteit met gezonde voeding;
•
Je hebt enkele jaren ervaring in de horeca;
•
Je bent zelfstandig maar ook zeker een teamplayer;
•
Je bent oplossingsgericht en leergierig;
•
Je bent gast- en servicegericht;
•
Je durft verantwoordelijkheid te nemen en ziet waar je nodig
bent;
•
Je bent ondernemend en stressbestendig;
•
Je kunt goed omgaan met jongeren;
•
Je bent bij voorkeur in het bezit van HACCP en/of
allergenendiploma.
Wat hebben wij te bieden:
•
Een prettige werkomgeving;
•
Flexibele werktijden;
•
Een contract van 18 uur per week;
•
Werktijden ma-za van 09:00-19:00 uur;
•
De schoolvakanties grotendeels vrij;
•
Opleidingen binnen onze eigen VL Academie;
•
Salariëring volgens de catering cao.
Je schriftelijke reactie met pasfoto kun je sturen of mailen aan:
Van Leeuwen catering op maat
t.a.v. Marco van Stappershoef, o.v.v. sollicitatie iPabo Amsterdam
De Star 3F
2266 NA, Leidschendam
marco@cateringopmaat.nl
www.cateringopmaat.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

