Werken bij ’t Noorden
Hulp kok

Over ’t Noorden:
’t Noorden (van Aalten) is een gemoedelijk familiebedrijf. ’t Noorden is gastvrij, gezellig en warm.
Niet in de laatste plaats dankzij haar medewerkers. Het is aan jou om er nog meer uit te halen. Zodat
gasten met alle liefde en plezier zeggen: Eten, drinken en vieren? Dat doen we bij ’t Noorden!
’t Noorden is een plek waar je iets kan eten, waar je je verjaardag kan vieren, je bruiloft of een
vergadering kan geven. Bij ’t Noorden is alles lekker normaal en voel je je thuis! Zowel als gast als
medewerker!
’t Noorden heeft voor jou:
•
•
•
•
•

Een afwisselende werkweek
Een gezellig team met leuke collega’s
Een lekkere warme maaltijd op lange werkdagen
Gezellige borrels en teamuitjes
Elke werkdag is een feestje!

’t Noorden vraagt van jou:
•
•
•
•

Interesse voor koken
De instelling van een harde werker
Een flexibele- en stressbestendige houding
Een goede motivatie en je bent collegiaal

Dit ga je doen
Samen met het keukenteam zorg je de hele dag door dat mensen lekker kunnen eten bij ’t Noorden.
Riant belegde broodjes. Bitterballen, uitgebreide buffetten, goed gevulde salades, lekkere
hamburgers, een malse kipsaté en natuurlijk de lekkerste pannenkoeken van de Achterhoek.
Natuurlijk is een goede kwaliteit vanzelfsprekend. Twintig pannenkoeken, tien burgers, een stapel
afwas en… Jij draait er je hand niet voor om want: samen met het keukenteam onderhoudt jij de
keuken, zorg je voor een goede mise en place en een schone werkomgeving. Je bent stress
bestendig, flexibel en kan goed schakelen.
Het is dus vanzelfsprekend dat jij….
•
•
•
•
•

Jij en het team altijd voor het beste resultaat gaan
Je wilt bijdragen aan het succes van de keuken als onderdeel van team ’t Noorden
Jij de handen uit de mouwen steekt
Je onregelmatige diensten prima vindt
Je zorg draagt voor de kwaliteit van gerechten
Zie jij het wel zitten bij en met ’t Noorden? Stuur dan even een mail naar
administratie@het-noorden.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op!

