VACATURE LEERLING ZELFSTANDIG WERKEND KOK
Wij opzoek naar nieuwe leerlingen in de keuken! Kom jij onze keukenbrigade versterken?!
Bij Milú is de keuken 7 dagen in de week open. Op donderdag, vrijdag en zaterdag sluit de keuken om 23.00 uur en de
rest van de week om 22.00 uur.
Jouw nieuwe collega’s staan te trappelen om jou de kneepjes van het vak te leren! Het leuke aan leerling zijn bij Milú
is dat je werk heel verschillend zal zijn. We zijn niet alleen een a la carte restaurant, maar ook een bar met lekkere
hapjes en beschikken over een besloten ruimte waar verschillende events worden georganiseerd. Van private dining
tot een huwelijksdinr. Met jouw talenten ga je de koks ondersteunen met de voorbereidingen en bereidingen van
gerechten. Einde van je dienst? Dan zorg je er samen met je collega’s voor dat je werkplek weer spik en span is.

Tijdens je stage bij ons kan je verwachten dat je zowel zelfstandig als in teamverband gaat werken. Wij willen je alles
leren, als jij er ook voor gaat!

Taken en verantwoordlijkheden
•

Het maken van mise en place onder begeleiding van de leermeester en andere collega’s

•

Het meegeven van gerechten tijdens de lunch en diner onder begeleiding van de leermeester en andere
collega’s

•

Gestructureerd en hygiënisch werken

Wat vragen wij?
•

Goede inzet bij Milú en op school

•

Oog voor detail

•

Schoon en netjes kunnen werken

•

Proactieve houding

•

Communicatief sterk

•

Betrouwbaar

Wat bieden wij?
•

Flexibele werkdagen

•

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

•

Leerling contract (32 uur), met bijpassend salaris marktconform en naar ervaring

•

Leuke en enthousiaste collega’s

Zie jij jezelf al helemaal werken bij Milú en heb je zin om deel uit te maken van
ons leuke team? Stuur dan je cv & motivatie naar personeel@restaurantmilu.nl.

