blooming is druk aan het werven deze lente. Wij zoeken o.a. assistentie in de keuken!
We zoeken naar assistentie in de keuken van het hotel, iemand die bij voorkeur al wat ervaring in de
horeca heeft opgedaan, eigen initiatief kan tonen en weet om te gaan met een soms hoge werkdruk.
Wat doet een keukenhulp (M/V) zoal?
Onze koks kunnen niet werken zonder goede assistenten. Keukenhulpen helpen bij het bereiden van
simpele gerechten, verrichten snijwerk en zorgen voor een goede Mise en Place. Aan het eind van de
dag zijn ze ook betrokken bij het opruimen van de keuken en/of wegbrengen van het afval. Bij
onverwachte afwezigheid van de steward dien je ook wel eens de vaatwasser te bedienen. Het kan in
het weekend ook voorkomen dat je assisteert bij het ontbijtbuffet, bv. met eieren of pannenkoeken
bakken
In verband met de arbeidstijdenwet en bepalingen voor het werken in de horeca ben je minstens 16
jaar. Je diensten als oproepkracht zijn wisselend, ook in de avonduren en weekenden kun je worden
ingezet. Tijdens de schoolvakanties ben je veel beschikbaar.
Werktijden kunnen variëren tussen 8:00 en 22:00 in de avond maar we houden natuurlijk altijd
rekening met je leeftijd.
Omdat er niet veel openbaar vervoermogelijkheden zijn dichtbij het hotel, is het handig als je op een
afstand woont die te fietsen is of met een brommer.
We zoeken ook een extra steward voor de spoelkeuken
Ook is er plaats voor een nieuwe steward, die hard kan werken en niet bang is voor stapels afwas.
Zonder een goed beheer van de afwas staat alles stil, dus dit is een belangrijke rol in onze keuken.
Idealiter ben je minimaal 24 uur beschikbaar, overdag en in de avond, in het weekend kan ook
voorkomen natuurlijk.
Stewards houden zich ook bezig met afvoeren van afvalstromen en het aanvullen van voorraden in de
keuken vanuit de centrale opslag.
Je kunt voor beide functies worden ingezet bij het hotel, op ons landgoed Het Hof of het
strandpaviljoen te Bergen aan Zee. Het is daarom handig als je in Bergen of omgeving woont en
beschikt over eigen vervoer (fiets of scooter).
Wil jij meedraaien in ons keukenteam en bijdragen aan het culinaire succes van blooming? Stuur dan
je cv en korte motivatie voor een van deze vacatures per e-mail naar hr@weareblooming.com
of bel 072-5820678 en vraag naar Ingeborg of Tamar van de HR afdeling.

