Stadsbierhuys de Waag is de oudste horecagelegenheid van Nederland, heeft een unieke ambiance
en herbergt zich in een prachtig Middeleeuws pand. We zijn een oergezellig café, met een gastvrij
terras en diverse prachtige feest- en vergaderzalen. Wij zijn zeven dagen in de week geopend voor
koffie, lunch, borrel en diner. Wij onderscheiden ons door onze ambachtelijk bereide gerechten, het
grote assortiment aan speciaal bieren en onze maandelijkse livemuziek.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Keukenhulp
Wat ga je doen?
Binnen Stadsbierhuys de Waag is geen dag hetzelfde! Doordat we niet alleen een grand café zijn
maar ook diverse vergader- en feestzalen hebben, variëren je werkzaamheden veel en zal je je nooit
vervelen. Je gaat deel uitmaken van het keukenteam bestaande uit de chef, souschef, zelfstandige
werkende koks en leerlingen. Je ondersteunt dit team waar mogelijk. Afhankelijk van je kennis en
ervaring krijg je de mogelijkheid om (zelfstandig) gerechten te bereiden aan de koude en/of warme
kant en allerlei mise en place werkzaamheden. Je kunt zelfstandig werken binnen een gezellig team
en kunt knallen op de piekmomenten.

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar een keukenhulp die liefde heeft voor koken en een aantoonbare interesse heeft
voor het keukenvak. Hierbij valt te denken aan dat je opleiding volgt tot zelfstandig werkende kok of
hiermee gaat starten.
Verder we zoeken we iemand die:
• Minimaal één dag in de week beschikbaar is en in de vakantieperiode meer;
• Stressbestendig is en het hoofd weet koel te houden bij piekmomenten;
• Een basiskennis heeft van snij- en kooktechnieken, recepturen lezen en waren of bereidt is
deze bij ons te leren;
• Een goed smaak heeft zowel in proeven als creëren.

Wat bieden wij?
Plezier in het werk en goed functioneren gaan wat ons betreft samen, dat snappen wij maar al te
goed! Daarom bieden wij jou het volgende:
• Een verantwoordelijke baan binnen de oudste horecagelegenheid van Nederland met een
vermelding in het Guiness Book of Records;
• Een parttimebaan na schooluren en in de weekenden;
• Aantal uren en dagen worden bepaald in overleg;
• Een gezellige werksfeer binnen een jong en dynamisch team.

Enthousiast?
Lijkt het je leuk om binnen het team van de Waag te komen en denk jij dat je de ideale kandidaat
bent voor deze functie? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@waagdoesburg.nl of loop
gewoon bij ons binnen. Voor vragen kun je tevens contact met ons opnemen via telefoonnummer:
0313-479617.

