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GEZOCHT: SOUS-CHEF EVENTCATERING
100 tot 2.000 couverts. Dat staat er op de planning van het keukenteam van Elisabeth
Catering. Deze gedreven groep is dringend op zoek naar een sous-chef, die hen kan
coördineren en opleiden. Klaar voor deze stijlvolle job in onze indrukwekkende Room with a
ZOO in het hartje van Antwerpen? Solliciteer dan nu!

ALS SOUS-CHEF EVENTCATERING ZIET JOUW DAG ER ZO UIT:
• Het keukenpersoneel kan tijdens een event echt op jou rekenen. Of het nu in het Elisabeth Center Antwerp is, of in ZOO
Antwerpen of ZOO Planckendael: jij gaat er volledig voor om de coördinatie van het team op jou te nemen.
• Vaste medewerkers? Externe krachten? Flexi-jobbers? Geen probleem, jij geeft elk lid een volwaardige plaats in het team en
zet al hun talenten efficiënt in.
• Jouw kennis en ervaring geef je met plezier door. Jij leidt nieuwe medewerkers op.
• Het eten laat je niet onberoerd. Je kookt zelf actief mee en je creëert zelf zowel koude als warme gerechten.

JIJ HEBT...
• … enkele jaren ervaring als kok. In events en banqueting? Dat is zeker een plus!
• … al eerder personeel gecoördineerd.
• … kennis van het HACCP.
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JOUW STERKTES ZIJN:
• Creativiteit. Jij kan initiatief tonen en improviseren waar nodig!
• Structuur. Organiseren doe je als de beste.
• Flexibiliteit. Weekend- of avondwerk vind je prima.

a job with a VIEW

BIJ ONS KRIJG JIJ…
• … een aangename werkomgeving, waar je kan werken in een
informele setting met een vriendelijk team.
• … zekerheid en standvastigheid. In de vorm van een contract
van onbepaalde duur, inclusief maandelijks een vast loon en een
eindejaarspremie.
• … een vergoeding voor ál jouw werk. We betalen premies uit voor
zondag- en nachtwerk.
• … een gemakkelijk bereikbare werkplek. In ZOO Planckendael
voorzien wij parking voor je. Het openbaar vervoer brengt
je probleemloos tot bij het Elisabeth Center Antwerp en ZOO
Antwerpen. We betalen ook je woon-werkverkeer terug.
• … nog heel wat extra’s. Wij geven jou een KMDA-abonnement,
ecocheques, een hospitalisatieverzekering en sparen voor jouw
pensioen.
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