CHEFKOK - EINDVERANTWOORDELIJKE KEUKEN ALOHA
OVER ALOHA:
Ons restaurant is gevestigd in de Wildwaterbaan van voormalig Tropicana. Ons terras kijkt uit over de Maas
en is een van de mooiste plekjes van Rotterdam met plek voor 100 + gasten.
Naast het a la carte doen we op aanvraag ook maandelijkse thema (diner) avonden, zakelijke partijen,
bruiloften en groepsdiners. We zijn lid van Dutch Cuisine en geven de voorkeur aan producten afkomstig uit
Nederland.
WIJ BIEDEN:
- Een goed salaris
- Werkdagen en werktijden in overleg
- Gezonde werkomgeving
- Werken met kwaliteitsproducten
- Diverse trainingen (zero waste, communicatie, management) gedreven, gezellig team en doorgroei
mogelijkheden
WE ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN:
- Echte teamplayer die zorgt voor een sociale werkplek en een prettige onderlinge werksfeer in de
keuken.
- Onze chef stimuleert de medewerkers in zijn/haar team om het beste in zichzelf en elkaar naar boven
te halen en investeert in optimale onderlinge samenwerking.
- Door kennisdeling en zelf het goede voorbeeld te geven zorgt de chef voor een inspirerende
werkomgeving waarin minder ervaren koks zich kunnen ontwikkelen.
- Tevens weet de chef de talenten van de meer ervaren koks verder door te ontwikkelen door ze de
juiste ondersteuning te geven.
In een team van ongeveer tien medewerkers (koks, leerlingen en afwassers) is de chef de
eindverantwoordelijke. Onze chef spreekt zich duidelijk uit, handelt probleem oplossend en durft bij het team
in te grijpen als duidelijk wordt dat er niet aan de eisen wordt voldaan. Als teamplayer onderhoud de chef een
optimale communicatie met de collega’s in de keuken, de bedrijfsleiding èn medewerkers op de vloer.
De chef straalt plezier en bezieling uit en is geboeid om steeds nieuwe ideeën uit te proberen.
Daarnaast kijkt hij/zij naar de organisatie en handelt actief zodra zich kansen voordoen tot groei en/of
verbetering. Een chef is in staat om ook onder moeilijke omstandigheden de rust te bewaken en zelf het
goede voorbeeld te blijven geven.
BEN JE NIET VIES VAN EEN UITDAGING EN ZIE JIJ JEZELF IN DE ROL GROEIEN? MAIL DAN JE CV EN
MOTIVATIE NAAR WERKEN@ALOHABAR.NL

