Enthousiaste, leergierige kok gezocht (parttime).
Kom werken bij B&B Kadushi in Braamt!
Kadushi B&B is een bijzondere plek langs het Pieterpad met 7 kamers waar wij 7 dagen
per week fijne gasten ontvangen. ‘s Ochtends genieten zij graag van een heerlijk ontbijt
en ‘s avonds kunnen ze aanschuiven aan de familietafel voor een goede maaltijd. In de
weekenden verzorgen wij hier lunch voor gasten en passanten.
Als kok voor Kadushi speel je daarnaast een belangrijke rol voor de kinderen van Dushi
Huis (dushihuis.nl). Vanuit de centrale keuken verzorg je met het team wekelijks de
maaltijden voor 7 Dushi huizen. Dit zijn huizen voor kinderen tussen de 4 en 18+ jaar die
niet bij hun ouders kunnen wonen.
Wat ga je doen?
Zorgen voor een goed ontbijt en lunch voor onze gasten en passanten in de B&B.
Daarnaast maak je samen met het team heerlijke gerechten voor de 55 kinderen in onze
huizen.
Wie zoeken we? Jij:
●
●
●
●
●
●

Bent een leergierig, zelfstandig werkende kok met een no-nonsense mentaliteit.
Bent stressbestendig, enthousiast, flexibel, geduldig en hebt oog voor detail.
Weet verantwoordelijkheid te dragen.
Denkt mee in de samenstelling van de weekmenu’s voor de huizen.
Draagt zorg voor een nette werkplek en werkt volgens HACCP.
Woont in Braamt en omgeving.

Wij bieden jou:
●
●
●
●
●
●

Een inspirerende en informele werkomgeving in een dynamische organisatie.
Een werkweek van 3 à 4 dagen per week.
Flexibele werkdagen (inclusief het weekend).
Arbeidsvoorwaarden worden in overleg bepaald.
Contracturen zijn 24 uur per week.
Er wordt altijd gestart met een contract van zeven maanden waarvan één maand
proeftijd.

Ben jij een kok in hart en nieren en spreekt deze functie je aan? Stuur dan je cv en
motivatie uiterlijk donderdag 12 november a.s. naar sollicitaties@dushihuis.nl t.a.v.
Carola Hollebrand. Bel voor meer informatie naar telefoonnummer 06 31 00 38 01.
De kennismakingsgesprekken vinden plaats in Braamt op vrijdag 4 december 2020.

