KEUKEN VAN LEER ZOEKT:

AFWASSER
(BIJBAAN)

Wij zoeken per direct een afwasser in Keuken Van Leer, het resturant van Meester Patissier en
Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven in de monumentale leerfabriek van Oisterwijk.
Wie zijn wij?
Bij bij Robèrt bieden we onze gasten een complete beleving van het bakkersvak:
• In onze open bakkerij zien zij ‘live’ hoe de boulangers, patissiers en chocolatiers onze 		
ambachtelijke bakkersproducten maken.
• In de winkel aan het eind van die gang kunnen zij al onze huisgemaakte producten kopen.
• In het moderne leslokaal boven de bakkerij kunnen zij in de leer bij ons cursusteam.
Ons restaurant Keuken Van Leer is hier een verlengstuk van: wij laten onze gasten genieten van
échte gastvrijheid, met liefde bereide gerechten en lekkers uit eigen bakkerij (ontbijt, lunch, high
tea, borrel, diner, besloten partijen).
Afwasser gezocht: wat ga je doen?
Als afwasser steek je de handen uit de mouwen om ervoor te zorgen dat alle vaat uit het
restaurant weer schoon wordt en dat de keuken netjes blijft. Een onmisbare functie voor het
functioneren van onze keuken en daarmee een onbezorgde beleving voor onze gasten!
Wie zoeken wij?
Om samen te kunnen bouwen aan een onvergetelijke ervaring voor onze gasten, vinden we het
belangrijk dat je – op je eigen manier – past in ons team:
• Je geniet ervan om mensen een goed gevoel te geven, of dat nu is door je grootste glimlach op
te zetten óf de spoelkeuken spic en span te houden.
• Je weet van aanpakken en laat je niet afleiden door de waan van de dag, die soms hectisch en
veeleisend kan zijn.
En zakelijk/praktisch dan?
• Je bent minimaal 16 jaar.
• Je werkt graag in een team en zet je hiervoor ook actief in. Oftewel: we kunnen op je rekenen,
en jij op ons.
• Je bent minimaal één avond en/of één weekenddag per week beschikbaar.
• Je hebt een flexibele instelling met betrekking tot uren en werkzaamheden.
• Je woont in de (directe) omgeving van Oisterwijk.

Salaris
Wij vallen onder de horeca-cao en houden ons aan de daarbij horende loonschalen.
Wil je solliciteren?
Zie jij het zitten om ons team als afwasser te komen versterken? Dan gaan we graag met je in
gesprek! Solliciteer via de knop op de vacaturepagina of stuur een mail met je motivatie cv en
recente foto naar info@keukenvanleer.com.

