Vacature
www.maris-piper.com
Ons bedrijf
Maris Piper B.V.
Frans Halsstraat 76
1017 VN Amsterdam
Maris Piper is gevestigd in een mooi hoekpand aan de Frans Halsstraat in de levendige wijk 'De Pijp'. Het
restaurant is geopend vanaf de middag en biedt een diner in gezellige cabines, romantische tafels voor twee
en een open haard.
De uitzonderlijke wijnkaart bevat meer dan 15 champagnes en 45 van de beste van Bourgondië. Het menu
biedt comfortfood van hoge kwaliteit, waaronder traditionele vis- en schaaldiergerechten, een
verscheidenheid aan vlees en seizoensgebonden favorieten. Oesters en kaviaar samen met een glas
champagne of een shot wodka zijn een specialiteit van het huis.
Maris Piper valt onder Horecagroep BREDA. Horecagroep BREDA is het moederbedrijf van Guts & Glory,
Restaurant BREDA, Maris Piper en Pita. Al deze bedrijven vallen onder de leiding van Freek van Noortwijk,
Guillaume de Beer en Johanneke van Iwaarden.
Voor Maris Piper zijn wij op zoek naar een fulltime/parttime Chef de Partie (m/v).
Functieomschrijving
• Je bent een rechterhand van onze chef-kok.
• Je bent eindverantwoordelijke wanneer de chef-kok of de souschef niet aanwezig is.
• De keuken bereidt lunches en diners. Je moet dus flexibel inzetbaar zijn.
• Samen met de chef-kok zorg je voor zowel organisatorische als emotionele rust in de keuken. Je
bent daarom zelf ook georganiseerd en rustig.
• Je werkt actief mee aan een plan om onze ambities te bereiken.
Functie-eisen
• aantoonbare kennis van kooktechnieken;
• kennis van producten/ingrediënten en (de samenstelling van) de menukaart.
• is bereid om alles aan te pakken;
• is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
• stopt pas als het werk klaar is;
• neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk
Arbeidsvoorwaarden
• Een contract op basis van 38 uur bij een fulltime dienstverband;
• Diverse ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden;
• Een unieke ervaring in een dynamische werkomgeving;
• Een goed salaris(afgestemd op functie en werkervaring);
• Opbouw van vakantiedagen en 8% vakantietoeslag;
• 25% personeelskorting in al onze restaurants;
• Korting op je zorgverzekering;
Reageren
• Ben jij geïnteresseerd of heb jij nog andere vragen stuur dan een mail naar
vacature@horecagroepbreda.com of bel naar 020 775 95 45 of laat je gegevens achter in een van
onze restaurants.
VOOR DE GOUDEN TIP, rijken wij een lunch voor twee personen uit in 1 van onze restaurants.

Wervingstekst
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