
Vacature • Souschef • Bar Boeket

Bar Boeket is een café • restaurant • terras in Amsterdam Noord. De intimiteit die we in de
winter bieden met een klein café-restaurant combineren we in de zomer met een ruim en
zonnig terras. Onze menukaart is overzichtelijk en bestaat uit een combinatie van bistro
klassiekers en moderne seizoensgerechten. De wijnkaart wisselt regelmatig en wordt
ingevuld door verschillende bevriende wijnimporteurs uit Amsterdam. Bar Boeket biedt een
ontmoetingsplek in een buurt die volop in ontwikkeling is voor zowel buurtbewoners als
bezoekers uit andere delen van de stad.

We zien ontzettend uit naar de heropening van Bar Boeket. We zijn bezig met het vormen
van een nieuw team dat vol enthousiasme aan de slag gaat als de horeca weer open mag.
Onder andere zijn we op zoek naar een goede en ambitieuze souschef.

Wat we van jou verwachten
Als zelfstandig werkend kok / souschef zal je, naast het aansturen van collega’s,
zorgdragen dat onze gerechten perfect de keuken uit komen. Je zal voorbereidende en
afrondende werkzaamheden in de keuken verrichten. Ook zal je helpen andere
medewerkers in de keuken in te werken en aan te sturen en draag je bij aan een leuke
werksfeer. Tot slot zie je erop toe dat de voorschriften op het gebied van veiligheid en
HACCP worden nageleefd.

Wie ben jij?
- Iemand met meerdere jaren ervaring in de keuken of in een soortgelijke functie;
- Iemand met een afgeronde koksopleiding;
- Jij bent enthousiast en hebt altijd een optimistische werkhouding;
- Jij bent zelfstandig, communicatief sterk en stressbestendig;
- Iemand die ervaring heeft met een houtskoolgril of die dat wil leren

Wat bieden wij?
- Een vrolijke, energieke werkplek met prettige collega’s en een groep jonge ondernemers
met ambitie als werkgevers;
- Een café restaurant met groot terras, waar in de zomer ook heerlijk gezwommen kan
worden;
- Een prettig salaris, afhankelijk van ervaring;
- Personeelskorting bij meerdere horecazaken in Amsterdam Noord.

Mail om te solliciteren je CV en korte sollicitatie naar info@barboeket.nl

mailto:info@barboeket.nl

