Vacature Zelfstandig werkend kok bij YveY N.E.C. Nijmegen
YveY is exclusief horecapartner van N.E.C. Nijmegen in het Goffertstadion.
Wij zijn zowel verantwoordelijk voor de publiekscatering tijdens wedstrijddagen als daarbuiten. In
het Goffertstadion staat niet alleen het voetbal centraal maar het is ook een unieke locatie voor het
organiseren van evenementen en bijeenkomsten. Te denken valt aan vergaderen in een sportieve
omgeving, trouwen bij uw favoriete club, personeelsfeesten, private dining, inspirerende seminars,
bijzondere bbq’s en congressen.
Voldoe jij aan het juiste profiel en herken jij jezelf in onderstaande punten dan ben jij de persoon
die we zoeken!
Vacature: Zelfstandig Werkend kok (fulltime, M/V)
Functiebeschrijving:
Wij zoeken een enthousiaste, flexibele, ervaren en energieke vak-liefhebber. Als zelfstandig werkend
kok ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de keuken. Het waarborgen en
verbeteren van de kwaliteit behoort bij je verantwoordelijkheden. Je bedenkt nieuwe gerechten voor
de lunchkaart en het diner wat wij draaien tijdens wedstrijden. Je bent creatief en hebt plezier in het
koks vak.
Heb jij naast de passie voor het bereiden van mooie gerechten ook een passie voor sportvoeding? Je
gaat namelijk ook koken voor de spelers van de eerste selectie van N.E.C. Nijmegen.
Het bedenken van sportmaaltijden in samenwerking met een voedingscoach binnen de club behoort
ook tot jouw werkzaamheden.
Je doet de dagelijkse foodbestellingen voor YveY en zorgt voor een goede handhaving van alle HACCP
processen.
Deze functie past bij jou, omdat:
•

Je hebt ruime ervaring in bereiden van zowel lunch als diner

•

Je vindt het leuk om veel afwisseling te hebben in het bereiden van de gerechten

•

Je hebt interesse in sportvoeding

•

Je bent een teamplayer en staat voor hygiëne en kwaliteit

•

Je hebt oog voor detail

•

Je bent in staat om op piekmomenten je hoofd koel te houden

•

Je bent in staat je passie en enthousiasme en over te brengen op je collega’s

•

Je beschikt over diploma Sociale Hygiëne

Wij bieden:
•

Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract

•

Een creatieve positie

•

Een bruisende werkplek

•

Salaris conform CAO met uitzicht op groei

•

Ruimte voor jouw visie en ideeën

•

Een dragende en verantwoordelijke positie in ons team

•

De kans om in een voor Nijmegen bijzondere locatie met groeipotentie je steentje bij te
dragen

Indien je niet voldoet aan de gestelde functie eisen, zal je sollicitatie niet in behandeling worden
genomen. Solliciteren kan tot en met 20-03-2020.

