
Best
Western.

Sous Chef per 1 aprll2023

(36-40 uur per week)

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij per 1 april 2Q23 een Sous Chef. Je hebt enkele
jaren werkervaring, allround inzetbaar en bent toe aan een volgende stap.

De Sous Chef is onder meer verantwoordelijk voor:

. (voor)bereiden gerechten voor de individuele gasten, groepen en feesten en
partijen

. bewaken culinair niveau en waar nodig bijsturen

. Optimalisatie/innovatiemenukaart

. toezien op de naleving van HACCP en werk- en presentatiemethoden

. inkoop- en voorraadbeheer van (dagverse) producten en ingrediënten

. Controleren van ontvangen en opgeslagen grondstoffen

. Eindverantwoording voor keuken bij aÍwezigheid van de Chef Kok

Wat vragen wij van je?
Van nature ben je servicegericht en collegiaal ingesteld en beleef je er plezier aan om het
gasten culinair naar de zin te maken. Je kunt goed samenwerken en ben een echte
teamplayer. Je kunt goed omgaan met druk en onvenrvachte situaties. Je bent leergierig en
enthousiast.

Jouw werkomgeving
Best Western Hotel Slenaken is een viersterrenhotel mooi gelegen bovenop de Loorberg, te
midden van het Limburgse heuvellandschap. Naast het restaurant "De Heeren van
Slenaken", is er o.a. een panorama terras met schitterend uitzicht, 4 zalen voor zowel
zakelijke bijeenkomsten als feesten en partijen en een groot sport- en bewegingscentrum
met een massagesalon en een fysiotherapeute.

Wij bieden
Best Western Hotel Slenaken biedt je een uitdagende functie in een jong en enthousiast
team, waarbinnen een prettige en informele werksfeer heerst. Je krijgt de kans om een
bijdrage te leveren aan de groei en het succes van de Best Western Hotel Slenaken, dat
volop in ontwikkeling is. Daarnaast bieden we je een marktconform salaris dat past bijjouw
functie, een forse personeelskorting op een sportabonnement bij Green Balance Boutique en
een aanstelling met uitzicht op een vast contract met doorgroeimogelijkheden.

lnteresse?
Mailje C.V. en motivatiebrief naar Best Western Hotel Slenaken: tilo@hotelslenaken.com
t.a.v. de heer Tilo Meijer
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Whereuer Life Takes You, Best Western ls There.'
Each Best Western' branded hotel is independently owned and operated.


