
LUNCHKOK (0.8 FTE / Fulltime) - vanaf september

Vanaf september willen wij starten met het serveren van lunch en daarvoor zijn wij op zoek naar
versterking van het keukenteam. Je werkzaamheden bestaan uit het bereiden van lunchgerechten,
bakken van taarten en cakes tot het assisteren bij de avond mice en place.

Wij zijn op zoek naar iemand die overdag beschikbaar is en graag zelfstandig werkt. Ervaring met
patisserie is een pré want het lijkt ons te gek om daar in de toekomst meer mee te gaan doen.

Kortom, ben jij iemand die het leuk lijkt om

● de lunch bij ons te draaien: van mice en place tot het bereiden van gerechten.
● mee te denken over de lunchkaart
● aan de slag te gaan met patisserie
● eventueel helpen met de avond mice en place in geval van grote drukte
● lekker overdag te werken tussen ongeveer 10u en 16u ‘s middags
● een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een eigenzinnige culture plek als de onze

Uiteraard werk je aan de hand van HACCP en zorg je voor een schone, fijne werkplek.

Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje met je motivatie en CV naar daan@lab111.nl.

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 relaxte 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.
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