Souschef – Parnassia aan Zee – Spinning Group
Spinning Group locatie Parnassia aan Zee is op zoek naar een Souschef. Als souschef wordt er hoge
mate van zelfstandigheid van je verwacht, je bent eindverantwoordelijke voor het op en top
functioneren van de gehele keukenoperatie. Als belangrijke schakel tussen directie, de chef en onze
bediening zorg jij dat alles op rolletjes verloopt binnen jouw team.
Parnassia aan Zee is een duinpaviljoen in een natuurgebied en sluit daarom dagelijks een uur voor
zonsondergang wat betekent dat je in de winter, op een paar uitzonderingen na, alleen maar overdag
werkt. Ben je enthousiast, creatief en beschik jij over natuurlijke leidinggevende skills? Dan ben jij
wellicht degene die we zoeken.
Jouw ingrediënten
• Je hebt een afgeronde MBO-(koks)opleiding en/of aantoonbare ervaring met een
vergelijkbare keuken functie
• Ervaring in een gelijksoortig restaurant is een pre
• Je bent kwaliteit- en klantgericht
• Je bent stressbestendig en flexibel
• Jij neemt verantwoordelijkheid en denkt namens Spinning Group
• Je hebt passie voor het vak, houd van werken en een opstelling alsof het jouw eigen zaak is
Jouw bereiding
• Het bereiden van gerechten volgens receptuur en vaste instructie
• Monitoren kwaliteit van gerechten en bewaken van voortgang werkzaamheden in de keuken
• Het maken van de MEP
• Schakel tussen directie en de operatie
• Controle uitvoeren op de geleverde producten
• Zicht op bestellingen, opslag en voorraad van producten
• Controleren op naleving van HACCP voorschriften en werkmethodes van Spinning Group
• Schoon houden van de werkomgeving, apparatuur, machines en het signaleren van
mankementen.
Ons recept
• Werktijden in overleg met mogelijkheden tot vaste vrije dagen
• Een groot vast team met leuke collega’s
• Marktconform goed salaris
• Secundaire arbeidsvoorwaarden: personeelskorting op alle spinning locaties, cursussen,
opleidingen, borrels en uitjes
• Doorgroeimogelijkheden binnen de Spinning Groep en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
Over ons
Horecagroep Spinning Group is opgericht in 2015. Snelgroeiend en vol ambitie. Met verschillende
concepten, zoals Roast Bistro bar, Mooie boules Amsterdam en Haarlem, Fishbar Monk en Parnassia
aan Zee, passend op de locatie, maken wij het verschil die in de huidige markt nodig is. Simpel,
tijdloos en met passie voor het vak bestieren wij onze zaken. Bij Spinning Group wordt nu volgens
deze filosofie gewerkt.

