Een goed team bestaat uit specialisten en allrounders. Allen met de kwaliteit om een topprestatie neer te
zetten. Ben jij behendig, snel, durf je initiatief te nemen? Kortom, ben jij de veldspeler in de keuken van
het Trainingscentrum van de KNVB Campus waar we de wedstrijd mee gaan winnen?
Dan is dit de overstap waarvan je gedroomd hebt en word jij een van de veldspelers binnen het keuken
team op de KNVB Campus.
Het hospitality team op de KNVB Campus runt het Trainingscentrum, het Teamhotel, de Rinus Michels
Dug-out en verzorgt de Business Events op de KNVB Campus. Kijk voor meer informatie op
www.knvb.nl/campus. Om het team compleet te maken zijn wij opzoek naar een:

Junior Sous Chef (fulltime)
Wat doe je?
Als Junior Sous Chef binnen het team van de KNVB Campus heb je kennis van de modernste
kooktechnieken, verantwoordelijkheidsgevoel voor je product, beschik je over genoeg zelfdiscipline en
ben je leergierig, servicegericht, en een echte teamspeler.
Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•

In de keuken zijn we op zoek naar de professional die, onder leiding van de Service & Keuken
Chef (chef-kok) en de aanvoerder Keukenteam (souschef) meevoetbalt of een sprint trekt als
de situatie daarom vraagt.
Je rapporteert aan de aanvoerder Keukenteam (souschef)
Denk je creatief mee binnen de keukenbrigade om ons product vernieuwend en verrassend
te houden.
Je draagt bij aan de uitvoering van het KNVB Campus Foodconcept

Wie ben je?
Zijn de woorden spontaan, enthousiast, sportief en affiniteit met voetbal op je lijf geschreven? Ben je
een teamspeler met een gezonde ambitie en heb je een hoog gevoel voor kwaliteit en een natuurlijke
eigen persoonlijke gastgerichtheid? Heb je ervaring binnen een keukenteam van een hotel of
restaurant en ken je de verplichtingen van de HACCP? Dan ben jij die nieuwe medewerker van het
KNVB Campus keukenteam die we zoeken.
Wat kun je verwachten?
Een uitdagende baan binnen een jong en gedreven team. Een marktconform salaris (salariëring
conform Horeca CAO) met reisvergoeding. Werktijden die aansluiten bij jou sociale leven/ gezin,
wisselende diensten. Je werkt in een open keuken, waar je in direct contact staat met je gasten/
voetbalhelden.
Interesse?
Jouw schriftelijke sollicitatie kun je sturen naar Personeelszaken, Ingrid Petiet,
ipetiet@woudschoten.nl. Voor meer informatie kun je bellen met 0343-492492.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

