Vacature: Horeca
Soort Bedrijf

Restaurant

Organisatie
omschrijving

Dit restaurant ligt op een prachtige locatie direct aan zee. Op
loopafstand zijn er andere clubs en winkels te vinden. De locatie ligt
in het centrum van Kralendijk.
Dit restaurant biedt verschillende lokale en internationale menu’s
aan. Door de diversiteit die het restaurant biedt is het een
trekpleister voor mensen die graag verrast worden met iets lekkers.
Het restaurant heeft 5 man personeel en dit zorgt voor een intieme
sfeer wanneer je daar een gaat eten. Het personeel is zeer gastvrij
en het is een hecht team.
De eigenaar van het restaurant heeft zelf verschillende
werkzaamheden binnen zijn bedrijf. Naast kok doet hij ook de
administratie en af en toe de bediening. Hij is een man die graag
meewerkt met zijn personeel en samen met hen er iets moois van
wilt maken.

Functie-omschrijving
De stagiaire zal bij deze organisatie meelopen met de eigenaar. Dus dit is dé kans om mee
te lopen en te zien hoe het is om een eigen restaurant te hebben!
Als stagiaire mag je meehelpen in de bediening. Maar ook krijg je de kans om in de keuken
te staan en verschillende te maken en zelfs te bedenken! De eigenaar van dit restaurant
houdt van creativiteit, vooral in de keuken. Dit is de ideale stage waarbij je veel diversiteit
meemaakt tijdens je stageperiode.

Profiel stagiaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presteren onder tijdsdruk
Zelfstandig kunnen werken
Initiatief nemen
Gemotiveerd
Openstaan voor feedback
Gastvrij
Kennis willen opdoen
Respectvol omgaan met collega`s ouders en klanten
Kennis van social media

Voor hoeveel dagen per week ?
5

Wat biedt het bedrijf?
De stagiaire krijgt de kans om zichzelf optimaal te ontwikkelen binnen dit bedrijf.
De stagiaire krijgt de vrijheid om te experimenteren met verschillende gerechten in de
keuken.
De stagiaire krijgt stagevergoeding.

Hoeveel stagiaires kunnen hier stagelopen?
2 per periode

