vacature
VACATUR E K EU K ENHU LP ( FLEX I -J O B )
BED RI J F

De Hoorn (www.dehoorn.eu) is een broedplaats voor creativiteit in Leuven. De omgevormde brouwerij van Stella Artois
combineert vandaag een bedrijvencentrum, evenementenzalen en een restaurant: het Grand Café. Met ons Grand
Café willen we de Leuvense referentie worden voor plezier en lekker eten. In ons restaurant op de eerste verdieping
kan je heerlijk lunchen/dineren met een uniek zicht op het Sluispark en de oude ketels van de Brouwzaal. Onze
seizoensgebonden menukaart verandert om de twee maanden. Tijdens de lunch en het diner werken we met dagelijkse
suggesties en kan je kiezen uit broodjes en variërende gerechten met een focus op 100% natuur.vlees. De chefs laten
zich inspireren door de roots van de brouwerij en verwerken graag bier in de gerechten. Om dit verder te realiseren zijn
wij op zoek naar een dynamische keukenhulp (m/v) die met zijn enthousiasme ons team wil komen versterken!

O MS CH RI J V I N G
Samen met de collega’s sta je in voor de keuken, je dresseert borden, maakt broodjes en hamburgers.
Je werkt mee aan de voorbereidingen voor de volgende dag(en). Je staat mee in voor de organisatie, reiniging en
onderhoudstaken in de keuken. Je inventariseert en vult voorraden aan.

PR OF IE L

W I J BI ED EN

• Je mag een junior profiel hebben, maar wel met enige
ervaring in de keuken.
• Je bent betrouwbaar, stipt, leergrierig, collegiaal,
stressbestendig, respectvol.
• Je kan gemakkelijk zelfstandig werken.
• Je bent in staat om snel en heel precies te werken.
• Je bent flexibel, enthousiast en bereid tot avond- en
weekendwerk.
• Je woont in Leuven of omgeving.

• Een werkplek in een unieke zaak.
• Het uurloon is gelinkt aan de voorwaarden van het
systeem van Flexi-jobs in pc 302.
• Een prachtig restaurant en een dynamische
werkomgeving.

S TA RTDATU M
Zo snel mogelijk!

S O LLI CI TEREN
Motivatie en c.v., uitsluitend via mail, asap te richten aan:
Jonas Schouterden; jonas@dehoorn.eu (+32 16 79 54 44)
Meer informatie over De Hoorn op www.dehoorn.eu
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