Horeca allrounder gezocht!
Ben jij een allrounder die het leuk vindt om zowel in de keuken als in de bediening te werken? Wij
zoeken iemand voor ongeveer 25-30 uur per week. Ervaring in de bediening en beheersing van het
Nederlands is vereist. Ervaring in de keuken is een grote pre, maar met de juiste basiscompetenties,
en de bereidheid en motivatie om te leren kunnen we samen kijken op welke manier we jouw functie
voor ons allebei interessant kunnen invullen. Je hoeft geen zelfstandig werkend kok te zijn, maar je
hebt wel eens in een horecakeuken gestaan, je vindt het leuk om bonnen te maken en hebt gevoel
voor smaak. We zoeken iemand met de intentie om hier minimaal een jaar te werken.

Het Muzieklokaal:
Je komt te werken in een jonge creatieve onderneming en werkt nauw samen met twee betrokken
eigenaren. Je kan bij ons terecht met vragen en samen zullen we kijken hoe jij je het best kan
ontwikkelen in deze functie. Open communicatie, wederzijds respect en heldere afspraken zijn voor
ons uitgangspunten in de samenwerking.
Het Muzieklokaal is een culturele omgeving. De live concerten (twee keer per week!) brengen een
bijzondere sfeer met zich mee. De combinatie van klassieke muziek en horeca is nergens in
Nederland te vinden en maakt het Muzieklokaal tot een uniek concept. Het Muzieklokaal is tot stand
gekomen dankzij de steun van veel crowdfunders en we blijven groeien en ons concept ontwikkelen.
Bij Het Muzieklokaal werkt een leuk, authentiek en betrokken team met culturele interesse. Onze
gasten zijn vaak erg enthousiast over het concept, de service en het eten, dus dankbaar om voor te
werken! Samen met jou willen we dit hoge niveau behouden.

Competenties:
Je bent gastgericht, allround (keuken, bar, bediening), commercieel ingesteld, initiatiefrijk,
kwaliteitsgericht, oplossingsgericht, flexibel, leergierig.
Je hebt productkennis of wilt deze opdoen.

We bieden:
•
•
•

uren in overleg, minimaal 24 uur per week
Voor het merendeel vaste werkdagen in overleg, en een aantal uur flexibel in te delen. Ruilen
is uiteraard altijd bespreekbaar.
Salaris conform cao Koninklijke Horeca Nederland, inschaling afhankelijk van je ervaring.

Heb je interesse, stuur dan een mailtje met informatie over je ervaring en je motivatie naar
info@hetmuzieklokaal.nl
Hopelijk tot snel!
Talitha en Sanne

