VACATURE ZELFSTANDIG WERKEND KOK (PARTTIME / FULLTIME)
Lloyd is een onconventioneel hotel. Ons iconische gebouw heeft ruime kamers in alle soorten en
maten, waarbij letterlijk iedere kamer anders is. Wij geloven namelijk dat verrassende elementen voor
onvergetelijke momenten zorgen. Bij ons is iedereen welkom, want in het Lloyd mag je jezelf zijn.
Lloyd Restaurant serveert op eigen wijze culinair hoogstaande en verrassende gerechten. We bieden
een wisselende kaart die aangepast is naar de seizoenen. Er wordt gekookt met kwalitatief hoge
producten, oog voor lokale leveranciers en met een persoonlijke 'Lloyd twist'.
Voor versterking van onze keukenbrigade zijn wij op zoek naar een ervaren zelfstandig werkend kok
Wij zoeken iemand met passie voor eten en koken. Iemand die zich herkent in de volgende
eigenschappen: energiek, gedisciplineerd, flexibel, loyaal aan de organisatie, doorzettingsvermogen,
zelfstandig, resultaatgericht, accuraat, innovatief, besluitvaardig en verantwoordelijk.
Je komt te werken in een gloednieuwe keuken met Rational ovens en een Big Green Egg.
De keukenbrigade werkt in verschillende shifts tussen 7:00 en 01:00 uur.
Je bent verantwoordelijk voor:
 Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden (mise en place);
 Bereiden van gerechten volgens receptuur en planning;
 Uitvoeren van diverse bereidingen;
 Bewaken en controleren van de kwaliteit van de producten;
 Gereed maken van bestellingen voor de gasten.
Je hebt het volgende in huis:
 Diploma basiskok of zelfstandig werkend kok behaald;
 Minimaal 2 jaar ervaring als kok;
 Goede kennis van de HACCP regelgeving en sociale hygiëne;
 Goede Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid en basiskennis Engels;
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 Stressbestendig.
Wat bieden wij?
 Een afwisselende baan (fulltime of parttime);
 Een weekenddag vrij;
 Een informele en inspirerende werkomgeving, waar geen dag hetzelfde is;
 Vrienden en familie mogen met korting overnachten;
 Gastenlijst Awakenings +1;
 Gratis deelname aan yoga en bootcamplessen;
 Wekelijkse stoelmassage;
 De mogelijkheid om veel te leren en een netwerk op te bouwen;
 Een marktconform salaris;
 Nieuwe bedrijfskleding van Bragard.

Ben je de kok die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatiebrief, onder vermelding van zelfstandig
werkend kok naar werken@lloydhotel.com t.a.v. Evelyn Storm. Reacties zonder CV worden niet in
behandeling genomen.
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

