Werken bij ’t Noorden
Zelfstandig Werkend Kok (32 – 38 uur)

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:
•
•
•
•
•
•

Flexibele werkdagen en werktijden
Duidelijke structuur met volop doorgroei- en
ontplooiingsmogelijkheden
Een marktconform salaris afhankelijk van werkervaring
met prima secundaire voorwaarden
Gratis gezonde maaltijden (lunch en diner) onder je dienst
Minimaal 4 x per jaar borrels of bedrijfsfeestjes voor
personeel
Veel aandacht en budget aan persoonlijke ontwikkeling,
trainingen en workshops

’t Noorden vraagt van jou:
•
•
•
•

Een diploma van een koksopleiding niveau 3 of niveau 4
Een aantal jaar ervaring in de professionele keuken
Sterke communicatieve vaardigheden
Als ervaren kok breng je ruime kennis mee van kooktechnieken, producten en ingrediënten.
Minder ervaren collega’s help je graag en je weet hen te motiveren en enthousiasmeren. Je
hebt een ordelijke en overzichtelijke manier van werken en blijft ook onder druk kalm en
doelgericht.

Dit ga je doen
Als Zelfstandig Werkend Kok binnen ’t Noorden team zorg je er samen met je team van collega’s voor
dat onze gasten worden verwend met de lekkerste gerechten. Je zorgt voor de juiste bereiding en
opmaak van onze gerechten volgends de vastgestelde kwaliteitsnormen, werkwijze en recepturen.
Daarnaast ben je uitstekend op de hoogte van de voorschriften wat betreft voedselveiligheid en
houd je deze aan in alles wat je doet in de keuken. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de
werkomgeving altijd op en top schoon is.
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

Zie jij het wel zitten bij en met ’t Noorden? Stuur dan even een mail naar administratie@hetnoorden.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op!

