Onze organisatie breidt uit en we zoeken daarom voor Dignita een

SOUS-CHEFKOK (fulltime)
Wie zijn wij?
Dignita is een succesvol brunch-concept met twee vestigingen in Amsterdam, Dignita Vondelpark en Dignita Hoftuin.
We werken met heel veel passie en toewijding om onze gasten heerlijke brunch-gerechten te serveren. We willen dat
elke bezoek aan Dignita bijzonder is en hebben daarom een team van collega’s die
gemotiveerd zijn iets speciaals te creëren, met een focus op de gast. Je werkt nauw
samen met de bedrijfsleider en de head chef om onze organisatie naar een hoger niveau
te brengen.
Dignita is een sociale onderneming van Not For Sale. Dit is een internationale
organisatie die een kwetsbare groep mensen helpt hun toekomst op te bouwen. Ons
team draagt bij aan deze missie.
Over de functie
Als sous-chefkok bij Dignita geef je dagelijks leiding aan het keukenteam van een van de vestigingen van Dignita. Je
stuurt medewerkers aan en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle brunch gerechten die worden geserveerd.
Samen met de head chef ontwikkel en implementeer je nieuwe gerechten, die passen binnen het Dignita brunch
concept.
Je taken zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•

Zorg dragen voor juiste uitvoering van alle recepten en gerechten
Volgen van HACCP-regels en FIFO standaard
Bestellen van producten en zorgen dat voorraad op tijd wordt aangevuld
Regelmatig overleg en goede samenwerking met de head chef, sous-chef,
bedrijfsleider en FOH managers
Oplossingen aandragen om operationeel en zakelijk te verbeteren
Trainen en ontwikkelen van medewerkers

Wat we zoeken:
•

Minimaal 5 jaar ervaring als kok, waarvan minstens 2 jaar in een managementfunctie,
waarbij je in ieder geval het niveau van junior sous-chefkok hebt bereikt

•

Een creatief, ondernemend en vriendelijk persoon die een team kan inspireren en
motiveren

•
•
•

Passie voor eten en interesse in nieuwe ontwikkelingen en trends
Ervaring met internationale keukens en werken met een divers team
Flexibiliteit; beschikbaar om 5 dagen te werken, waaronder in ieder geval 1
weekenddag
Iemand die goed kan communiceren, en in ieder geval goed Engels spreekt

•

Wat wij bieden:
•
•
•
•
•
•

Full-time functie, met marktconform salaris
Investeringen in je persoonlijke ontwikkeling en carrière
Professionele en fijne werksfeer
Jong, dynamisch en internationaal team, en een feestcommissie
Heerlijk eten en drinken
Normale balans werk-privé (werk overdag)

Denk je dat jij de juiste persoon bent voor deze functie en wil je graag bij ons komen werken? Stuur dan je C.V. en
motivatiebrief naar info@eatwelldogood.nl. We nemen dan snel contact met je op!

