Vacature Souschef
Uren in overleg
’t Veeruus
Restaurant ’t Veeruus bevindt zich in de jachthaven van Kortgene, direct aan het Veerse
Meer. Gezelligheid, heerlijk eten en een prachtig uitzicht maken het restaurant tot een
toplocatie. ’t Veeruus is niet alleen een restaurant, wij hebben op de eerste verdieping ook
nog een bar waar jong en oud samen komt. ’t Veeruus is onderdeel van het groeiende
familiebedrijf Delta Marina met de jachthaven, het service center en een watersportwinkel.

Functieomschrijving
Als zelfstandig sous chef verzorg je zowel de lunch als het diner. Je geeft gerechten uit
volgens de standaarden van het bedrijf en in overleg met de chef-kok. Daarnaast draai je
zelfstandig mise en place met het keukenteam, welke je ook aanstuurt. Tevens vervang je
de chefkok als deze niet aanwezig is. Daarnaast houd je altijd rekening met de vereiste
hygiëne codes en werk je verzorgd op alle fronten. Je communiceert collegiaal en
doeltreffend met het keuken- en bedienend personeel. Daarnaast ben je
medeverantwoordelijk voor de dagelijkse keukenbestellingen.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een creatieve souschef met goede productkennis en een goede beheersing
van snijtechnieken en kookprocessen. Je hebt een afgeronde MBO4 opleiding en/of
beschikt over werkervaring als zelfstandig werkend kok, souschef of chef-kok. Daarnaast
heb je kennis van HACCP, weet je van aanpakken en is koken je passie.

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•

Salaris boven CAO
Reiskostenvergoeding
Jaarrond functie met uitzicht op een vast contract
Fijne werksfeer
Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën, daar staan wij altijd voor open. Of je nu
een week, een maand of een jaar bij ons werkt.
Een baan bij één van de mooiste restaurants met terras in Zeeland

Wil je meer weten over deze functie, heb je vragen of wil je solliciteren?
Heb je vragen over de vacature of wil je solliciteren? Mail dan je vraag of sollicitatie (CV én
motivatie) naar homeport@deltamarina.nl

