
ZELFSTANDIG WERKEND KOK (0.8FTE TOT FULLTIME)

DE PLEK
In LAB111 gebeurt altijd van alles: van filmclassics in de bioscoop tot heerlijke diners in Bar
Strangelove. Een plek waar film en lekker eten hand in hand gaan. Overdag zijn we er voor iedereen
die houdt van een kop goede koffie en een relaxede sfeer. 'S avonds loopt het vol met filmliefhebbers,
fans van lekker eten en wordt er lekker bar gehangen. Naast dit alles kan je bij ons terecht voor een
scala aan verschillende events en delen we het pand met filmmakers en andere creatieven. Wij
voeren een kleine kaart met een focus op zuurdesem pizza en hechten er veel waarde aan om met
eerlijke producten te werken en zoveel mogelijk zelf te bereiden.

DE FUNCTIE
Wij zijn op zoek naar iemand met een aantal jaar keukenervaring, die houdt van structuur en dol is op
films en pizza. Een creatieve kijk en gevoel voor bijzondere smaken zijn zeer welkom! Heb jij al een
aantal jaar keukenervaring, lijkt het je leuk om een team enthousiaste pizzaiolo’s aan te sturen en
houdt je van organisatie en structuur?

Belangrijkste werkzaamheden bestaan oa uit:

● Het zelfstandig draaien van keukendiensten
● Instrueren van 1 tot 2 keukenmedewerkers
● Het verzorgen van de mise en place en het bijhouden van je werkomgeving
● Toezien op de kwaliteit van de verse producten en het bereiden van gerechten
● Bestellingen en voorraad
● Ideeën aandragen voor de menukaart

Wat wij vragen van jou:

● Meerdere jaren ervaring en een all rounder in de keuken
● Gevoel voor gastvrijheid en collegialiteit
● Werken aan de hand van HACCP en hygiëne

Wij bieden:

● Fijne werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng
● Prima salaris, vakantiegeld en -dagen bruto per maand afhankelijk van ervaring
● Personeelskorting en gratis met een +1 naar onze films
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