vacature
sous chef

Hou jij van een uitdaging? Vind jij het leuk om mensen te verrassen? Heb jij een voorliefde voor
spannende gerechten? En ben je creatief? Ben je geïnteresseerd in duurzaamheid? Dan is Veganees
op zoek naar jou!
In de gloednieuwe Veganees zoeken wij leuke mensen die samen met het bestaande team willen
shinen. We hebben een volledig vegan, Aziatische kaart. Bij ons betekent vegan niet saai en makkelijk,
alles op de kaart is huisgemaakt en dit doen we in een splinternieuwe keuken die van alle gemakken
voorzien is. Affiniteit met de aziatische en/of vegan keuken is een pré, maar we zoeken vooral mensen
die met plezier naar de Veganees komen.
Na een zeer succesvolle opening in augustus 2021 zijn we nu op zoek naar een ster die komt helpen
bij het management van de keuken. Je draait mee in het keukenrooster, maar krijgt daarnaast de
verantwoordelijkheid om het servies te managen, de kwaliteit van de gerechten te bewaken en je te
ontfermen over de roosters en de bestellingen.
Bij Veganees houden we van initiatief en een goede werksfeer. Heb je een goed idee? Dan is daar
ruimte voor! Zo zorgen we er als team voor dat we het bedrijf continu naar een hoger niveau tillen.

Wij vragen
•
•
•
•
•
•
•

Affiniteit met de Aziatische keuken
Interesse in duurzaamheid
Eigen inbreng en initiatief
Leidinggevende kwaliteiten
Leermeesterschap is een pré
Ervaring met Aziatische keuken is een pré
Goede of slechte grappen

wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

-

Een splinternieuwe keuken die van alle gemakken is voorzien
Een opstartend bedrijf met veel doorgroei mogelijkheden
De mogelijkheid om jouw creativiteit te laten zien
Directe samenwerking met een van de eigenaren
Een goed salaris
25 vakantiedagen (obv 38h p.w.) en een pensioenregeling
Gezellige borrels

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk jouw cv + motivatie naar
info@veganees.com, dan gaan wij snel een kop koffie drinken!

