Zuid zoekt Zelfstandig Werkend Kok
ZUID is warm en intiem, huiselijk en toegankelijk, voor iedereen op zoek naar kwaliteit in Zuid. Een mix van
oud en nieuw, modern en klassiek, zowel in het interieur als op de kaart.
ZUID is het tweede thuis van chef en eigenaar Michiel van der Eerde. Lang geleden werd hij al verliefd op
deze plek, toen nog de eerste ‘night shop’ van Amsterdam, waar zijn passie voor koken ontstond. Michiel
brengt met ZUID zijn passie terug naar zijn eigen buurt.
Bar en restaurant ZUID is iedere dag van de week open. Je bent welkom voor koffie in de ochtend en lunch in
de middag. Wij weten dat een avond niet altijd gepland is en zomaar kan ontstaan. Het komt veelvuldig voor
dat een borrel aan onze bar uitmondt tot een diner in ons restaurant. Want zeg nou zelf, dat zijn de leukste
avonden!
•••
Taakomschrijving
Wij zijn op zoek naar een Zelfstandig Werkend Kok die alles weet van de bereiding van lekkere gerechten.
Als Zelfstandig Werkend Kok bij ZUID ben je verantwoordelijk voor het flexibel laten verlopen van alle
werkzaamheden in de Keuken samen met ons jonge en ambitieuze keukenteam.
•••

Wat ga je doen:
 Verrichten van voorbereidingen van
gerechten;
 Het bereiden van de gerechten;
 Het bewaken/controleren van kwaliteit,
gaarheid en smaak;
 Doorgeef gereed (laten) maken van
bestellingen door het uitvoeren van à la
minute-kookwerkzaamheden, portioneren en
garneren;
 Ontvangen, controleren en opslaan van
bestelde voedingsmiddelen;

Wij zoeken iemand die:
 Woonachtig is in de omgeving van
 MBO werk en denkniveau heeft;
 Minimaal 4 jaar ervaring heeft opgedaan
bij grotere horeca bedrijven (geen
catering!);
 goed zelfstandig als in teamverband kan
werken;
 zich makkelijk laat coachen en instructies
goed kan opvolgen;
 Aantoonbare kennis heeft van de basis
kooktechnieken;
 Kennis heeft van de producten;
 Creatief is;
 Enthousiast en Leergierig is.
•••

Wat bieden wij?
Kom je werken bij ZUID en wordt jij een van onze nieuwe collega’s van ons jonge en enthousiaste team? We
bieden je een goed salaris en 25 vakantiedagen en leuke extra’s. Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en
CV naar werkenbij@restaurantzuid.amsterdam.

