MEDEWERKER SPOELKEUKEN

M/V

8-12 UUR PER WEEK

@marcooks, een “American Smoke house” is gelegen in Enschede Noord, pal naast het vliegveld en omgeven door mooie
natuurgebieden zoals hof Espelo en de Wildernis. Ons concept is gericht op BBQ en koken op open vuur. Bij ons kunnen
mensen genieten van een heerlijke lunch, diner of een heerlijke kop koffie met gebak. Tevens verzorgen wij catering op
locatie en diverse BBQ workshops. Ongedwongen horeca waar mensen graag naar toekomen, waar ze zichzelf kunnen zijn
en worden ontvangen als vrienden. Ons motto is niet voor niets: “join us @home”

DE FUNCTIE:
Wij willen ons team graag verder uitbreiden met een medewerker spoelkeuken. De onmisbare schakel in de keten en dus van
onschatbare waarde. Je zorgt ervoor dat de vuile vaat goed wordt gereinigd en dat alles op juiste plek staat, zodat je collega’s
weer verder kunnen. Tijdens je dient werk je alleen of in een team. Dit is afhankelijk van de drukte.
Je zorgt verder voor een juiste afsluiting van de afwaskeuken. Je collega’s kunnen hun volgende werkdag in een schone en opgeruimde omgeving het werk oppakken. Dit is teamwerk!

WAT VRAGEN WIJ:

WAT BIEDEN WIJ:

•
•

Je bent betrokken bij @marcooks en ons als team.

E
 en flexibele functie in een groeiend bedrijf met ambities.

•

Je kunt minimaal 2 diensten per week werken, waarvan

•

Je laat zien dat je kunt organiseren, bent zorgvuldig en

•
•
•
•
•
•
•
•

A
 vondiensten zijn in de regel voor 23.00 uur klaar.

Bij gebreken, vragen en of aanvullingen breng je de
eigenaar op de hoogte.
om de week een dienst in het weekend.
steekt graag de handen uit de mouwen.

P
 assende nieuwe werkkleding.
D
 uidelijkheid en structuur.
S
 alaris conform horeca Cao plus 5 %
E
 nthousiast team dat elkaar helpt wanneer dit nodig is.
A
 antrekkelijke extra’s zoals personeelskortingen en een
persoonlijk ontwikkelplan.
E
 en vaste dag werken behoort tot de mogelijkheden.

GEÏNTERESSEERD?
Zie jij jezelf al werken bij @marcooks BBQ en Smokehouse? Aarzel niet en solliciteer direct.
Mail je CV en met een korte motivatie naar info@marcook.nl
Wil jij elke dag met een lach op je gezicht werken? Kom dan een kop koffie drinken en maak persoonlijk kennis met ons!

