SOUS CHEF ARTVENTURA
Artventura verzorgt full-service event producties voor bedrijven, merken, PR/event-bureaus en
particulieren. Wij zijn gespecialiseerd in het uitdragen van de corporate identity van onze klanten. Ieder
event is uniek en wordt volledig geproduceerd naar wensen van de klant. Ons portfolio bestaat uit
(inter)nationale klanten als Adidas, Deloitte, Louis Vuitton, Zalando, Mercedes en nog vele anderen.
Meer weten? Ga naar art-ventura.nl.
FUNCTIEOMSCHRIJVING:
Mise en place en bereiding van gerechten volgens recept en meegeven van food items en gerechten
tijdens evenementen op locaties.
INDIEN DE CHEF AFWEZIG IS:
Leidinggeven en aansturen van je team
•
Eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en consistentie van de keuken
•
Coördineren en regelen van de werkuitvoering in de keuken
•
Het bijhouden van de inkoop en voorraad in de keuken
•
Motiveren, stimuleren en corrigeren van het team wanneer nodig
•
Ontvangen en controleren van bestellingen
•
Schoonmaken van de werkomgeving
•
Verantwoordelijkheid voor signaleren van bijzonderheden en mankementen in de
•
werkomgeving
Kostenbewust, e ectief en e ciënt werken
•
Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid
•
Verantwoordelijk voor HACCP
•
JOUW PROFIEL:
Je hebt liefde voor de horeca en met name catering
•
Je hebt minimaal 24 maanden catering ervaring, en werkt al geruime tijd als leidinggevende
•
Positieve instelling en geen 9 tot 5 mentaliteit
•
Natuurlijke leider
•
Teamspeler met uitstekende communicatieve vaardigheden
•
Proactief en oplossingsgericht
•
Waarborgt een prettige werksfeer
•
A niteit met catering
•
SVH diploma afgerond
•
In bezit van Sociale hygiene
•
Woonachtig in Amsterdam of omgeving
•
In bezit van Rijbewijs-B
•
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WAT BIEDEN WIJ:
Een full-time aanstelling voor 40 uur per week gemiddeld
•
Een jong, hecht en zeer creatief team
•
Operationele vrijheid om binnen de organisatie te ontwikkelen
•
Ruimte voor creatieve inbreng
•

•
•

Marktconform salaris met interessante extra’s
Reiskostenvergoeding naar gelang afstand werk woonverkeer

WERKSCHEMA:
5 daagse werkweek
•
Avondwerk
•
Dagdienst
•
Flexibel werkrooster
•
Werken op feestdagen
•
Thuiswerken niet van toepassing!
•
SOLLICITEREN?
Mail jouw motivatie en cv naar joost@art-ventura.nl

