Brouwerij St.Bernardus uit Watou is een sterk groeiende familiale brouwerij. We bouwden in 2018 een mooie
brasserie. Deze Bar Bernard heeft een groot dakterras en biedt een prachtig panoramisch uitzicht over
onze streek.
De bar beschikt over 120 zitplaatsen binnen, 180 op het dakterras en is vrij toegankelijk om onze bieren te
degusteren of een klein hapje te eten, waarbij we graag inzetten op foodpairing en -sharing. Om ons team
te versterken zijn wij op zoek naar een gemotiveerde

CHEF-KOK (M/V/X)
JOBOMSCHRIJVING
Samen met je collega chef-kok sta je in voor het uitvoeren, de planning en de organisatie van alle
keukenwerkzaamheden. Hierin worden jullie ondersteund door een collega hulpkok.
Je takenpakket bestaat ondermeer uit:
●

Uitvoeren van alle bereidingen en het schikken en presenteren van gerechten;

●

Waarborgen van de kwaliteit van alle gerechten alsook de toepassing van de regels voor
voedselveiligheid;

●

Beheer van voedingswaren: tijdig bestellen van goederen, ontvangst, controle, opslag en
bewaring volgens de HACCP-normen;

●

Onderhoud keuken en installaties;

●

Uitwerken van menu’s, creëren/aanpassen van recepten in samenspraak met de manager
Bar Bernard;

●

Instaan voor orde, netheid en veiligheid in de keuken.

PROFIEL
●

Je hebt oog voor detail en streeft naar perfectie;

●

Je houdt van structuur: je bent een planner en komt regels en afspraken correct en tijdig na;

●

Klantentevredenheid stel je steeds op de 1ste plaats;

●

Je bent flexibel, enthousiast en vriendelijk;

●

Je hebt affiniteit met speciaalbier;

●

Je bent een sterk individu maar kan ook goed in een team functioneren;

●

Je hebt geen moeite om het overzicht te bewaren als het wat drukker wordt;

●

Je bent beschikbaar om tijdens de week én het weekend te werken, ook ’s avonds;

●

Je hebt een verzorgd voorkomen;

●

Je woont in de regio.

AANBOD
●

Een familiaal bedrijf met een jong en dynamisch team, waar zelfstandigheid en
verantwoordelijkheidszin sterk gewaardeerd worden;

●

Een voltijdse tewerkstelling in vast verband;

●

Een zeer correcte verloning;

●

Je doet ervaring op in een gerespecteerde zaak;

●

Je werkt in een heel mooi en nieuw kader. Je wordt ambassadeur van ons project.

INTERESSE?
Graag een mailtje met motivatie en CV naar personeel@barbernard.be

