Wil jij werken in het beste brunch restaurant van Amsterdam?
Dit is je kans!
CHEF DE PARTIE (ZELFSTANDIG WERKEND KOK)
Over de functie
Als Chef de Partie ben je verantwoordelijk voor de bereiding, kwaliteit en presentatie van de ontbijt en
brunch gerechten (in samenwerking met de sous-chefkok). Jij bent verantwoordelijk voor
kwaliteitscontrole, mise en place, en een schone, nette en effectief functionerende keuken. Je werkt in een
jong en dynamisch internationaal team.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een passie voor koken
Je bent enthousiast en ontwikkeld je graag op professioneel niveau
Je besteed veel aandacht aan kwaliteit en details
Je hebt een verantwoordelijke houding
Je bent communicatief en een teamspeler
Je bent niet bang om met nieuwe ideeën te komen en actief bij te dragen aan productontwikkeling
Je hebt relevante ervaring in de keuken
Je beheerst de Engelse taal goed

Wie zijn wij?
Wij zijn Dignita en hebben momenteel twee brunchrooms in Amsterdam. We werken met veel passie en
toewijding en gebruiken hoogstaande, verse producten. Bovendien zijn dit ethisch verantwoorde
producten en vaak uit de streek. We streven ernaar om ieder bezoek aan Dignita uitzonderlijk te maken
door te werken met een team dat gemotiveerd is om iets speciaal te creëren, een team dat uitstekende
customer focus heeft. Dignita is een sociale onderneming van Not For Sale. Dit is een internationale
stichten dat toekomstperspectief biedt aan slachtoffers van mensenhandel. Ons team draagt hier positief
aan bij.
Wat bieden we?
•
•
•
•
•
•

Fulltime functie met marktconform salaris
Ruimte voor zelfontwikkeling, professionele ontwikkeling en creativiteit
Mogelijkheid voor interne en externe trainingen
Vriendelijke en professionele werkomgeving
Goede balans tussen werk en privé (werk overdag)
Medewerker kortingen, energiek en internationaal team, feestcommissie voor leuke activiteiten

Ben jij geïnteresseerd in deze functie en toe aan nieuwe uitdaging? Stuur je CV en motivatie naar
info@eatwelldogood.nl en we zullen contact met je opnemen!

