Zelfstandig werkend kok
Stel je voor: je fietst naar je werk. De zon schijnt en je zit lekker in je vel, zoals
altijd eigenlijk, klaar voor een nieuwe dag. Je zet je fiets op slot en loopt via het
stadshart door de Amstelveense Stadstuinen naar de ingang van Cityden The
Garden. Jouw favoriete ochtendwandeling. Je stapt het restaurant binnen,
pianomuziek komt je tegemoet en je ruikt de geur van verse koffie.
Cityden The Garden is een gloednieuw, 4-sterren hotel-appartementen complex
in het stadshart van bruisend Amstelveen, dat begin 2019 haar deuren heeft
geopend. Wij bieden 89 luxe hotelappartementen, een fitnessruimte, meerdere
vergaderruimtes, een Jutter Speijs foodmarkt én een Mediterraans Restaurant
genaamd Lucia’s.
Wij zijn op zoek naar een virtuoos in de keuken die telkens weer culinaire
hoogstandjes tevoorschijn weet te toveren. Eigenlijk een goochelaar dus, een
echt gezelligheidsdier, of ook wel een ervaren kok.

De volgende punten behoren tot jouw nieuwe functie:
•
•
•

Actief meedenken in de ontwikkeling van de gerechten
Een 'hands on' – mentaliteit
Handhaven van HACCP- en Allergenenwetgeving, Arbo en Veiligheid

De volgende eigenschappen zijn jou op het lijf geschreven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een positieve instelling
Je bent flexibel en stressbestendig
Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en neemt je
verantwoordelijkheid dan ook graag
Geen uitdaging ga je uit de weg
Je hebt geruime werkervaring en bent trots op jouw CV
Op jouw CV staat onder andere dat je reeds als zelfstandig werkend kok
hebt gewerkt – of in een vergelijkbare functie
TV kijken vind je zonde van je tijd, je staat liever in de keuken - tenzij
MasterChef of 24Kitchen op de buis zijn, natuurlijk
Duurzaamheid heb jij hoog in het vaandel staan
In bezit van een sociaal hygiëne diploma (of bereid om de cursus te doen)

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Een goed salaris
Een gezellige werksfeer
Een internationale werkomgeving
Mogelijkheid tot creatieve inbreng
Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie

•
•
•

Never a ‘dull’ moment
Gratis fitnessen in onze fitness area
Jaarlijkse Cityden Citytrip naar het buitenland

Klaar voor een nieuwe uitdaging en een culinair wonder? Stuur snel jouw CV en
motivatiebrief naar jorg@cityden.com (Head of Operations) en wie weet tot snel!
Soort dienstverband: Voltijd

