VAC AT UR E
D E HO O RN ZOEKT EEN ( HULP) KOK
Brouwerij De Hoorn bestaat sinds 1923. In 1926 vloeide hier de allereerste Stella uit de tapkraan.
Maar de laatste decennia lag het gebouw er verlaten bij. Tot zeven Leuvense ondernemers
het in 2012 een nieuw leven gaven als creatieve hub voor bedrijven. En zo borrelt het er
vandaag niet meer van de gist, maar wel van creativiteit.
Het gezicht van De Hoorn is het Grand Café, waar je — zoals dat hoort in een brouwerij — een frisse
pint drinkt, maar ook een snelle lunch of uitgebreid diner naar binnen speelt met een uniek zicht op
het Sluispark en de oude ketels van de Brouwzaal. Daarnaast is De Hoorn met z’n karaktervolle zalen
zowat de meest unieke locatie in Leuven voor feesten en events.

DE JOB
Wij zijn op zoek naar een gedreven (hulp)kok voor ons restaurant.
Hij/zij zorgt samen met het team voor een kwaliteitsvolle aflevering van de gerechten,
voert de bereidingen uit en zorgt voor het schikken en presenteren van de gerechten.

K E N N IS - PR OF IE L

TA KEN

• Ruime vakkennis en productkennis
• Vloeiend Nederlands begrijpen, spreken en schrijven
• Hotelschool opleiding of koksdiploma en/of
gelijkwaardig door relevante ervaring
• HACCP
• Gemotiveerd en ondernemend
• Communicatief en positieve uitstraling
• Zelfstandig werken, maar ook collegiaal
• Betrouwbaar, stipt en stressbestendig
• Flexibel, enthousiast en bereid tot avond- en
weekendwerk

•
•
•
•
•

Mise- en-place
Bereiden en dresseren van gerechten
Zorgen voor een goed verloop van de service
Opvolging van stock en bestellingen
HACCP toepassen (= risico-inventarisatie voor
voedingsmiddelen)
• Je staat mee in voor de organisatie, reiniging
en onderhoudstaken in de keuken

WIJ B IE DE N
•
•
•
•
•
•

Een werkplek in een zalig gebouw
Jonge en dynamische equipe
Voltijds contract van onbepaalde duur
Marktconform salarispakket
Maandag en zondag ben je meestal vrij
Serieuze doorgroeimogelijkheden !

S O LLI CI TEREN
• Motivatie en cv, enkel via mail, asap te richten aan:
Steve Toetenel
• Contactgegevens: steve@dehoorn.eu
• Meer informatie over De Hoorn op www.dehoorn.eu

S TA RTDATU M
Zo snel mogelijk!

DE HOORN

S l u i s s t ra a t 7 9, 3 0 0 0 L e u ve n

+32 16 79 54 75

grandcafe@dehoorn.eu

www.dehoorn.eu

