Junior Chef de partie
Je bent een geboren foodsie

–

Je bent ambitieus

–

Je ben een teamplayer

Link 21 Link 21 een trendy brasserie in het hart van de Kempen met een modern zalencomplex, strategisch
gelegen nabij afrit 21 - Herentals Industrie - van de E313 autosnelweg Antwerpen-Hasselt.
Dankzij deze unieke ligging is het al sinds meer dan 10 jaar een gekende waarde bij zowel zakenlui als
particuliere gasten. Trendy in food, trendsetting in beleving, iedere dag opnieuw

DE JOB
Bij jou draait alles om eten , altijd met een sterke focus op beleving. Met een hedendaagse en eigenwijze aanpak
naar de meerwaarde zoeken samen met een team van gelijkgestemden. Je wil nog leren met je ogen en je inzetten
om de beoogde kwaliteit te brengen en verwachtingen van de gasten in te lossen.Dit in een team dat nog verder wil
groeien. Je geniet van een sociaal aanvaardbaar rooster hoofdzakelijk tijdens de week.

JIJ KAN DIT WANT:
•
•
•
•
•

Je hebt al wat jaren ervaring
Je hebt een passie voor Horeca
Je bent CREATIEF
Je bent van nature een teamplayer
Je bent vlot en sociaal

•
•
•
•
•

We bieden jou een voltijds contract
Je krijgt toffe werkplek in een dynamisch
familiebedrijf
Je werkt in een vast uurrooster
Verloning conform de sector en jouw ervaring
Verdere ontwikkeling d.m.v. opleiding op de
werkvloer

WIJ WILLEN JOU DUS:
INTERESSE?
Ja, ik wil deze baan!

Stuur ons je motivatie
en je CV

We laten je weten of je
weerhouden bent.

Indien ja : Je komt
langs voor een
gesprek

Wij doen je een voorstel
dat je niet kan weigeren

Ja, dit is net wat mijn vriend zoekt.
Deel deze vacature met hem of haar
VRAGEN OVER DE VACATURE?
Neem contact op met ons : luc.pirard@groepvaneyck.be – Delften 23 (hal 20), 2390 Malle

Je start in ons team

