Vacature: Zelfstandig werkend kok/catering medewerker
Elzinga Catering in Zwolle zoekt een zelfstandig werkend kok / catering medewerker met partycatering
ervaring.
Bedrijfsinformatie:
Elzinga Catering is een cateraar gericht op de zakelijke en particuliere markt.
Wij bereiden lunches, overwerkmaaltijden, hapjes, buffetten, barbecues en bezorgen deze naar onze klanten.
Daarnaast verzorgen wij catering op locatie voor verschillende groepen voor bedrijfsfeesten, recepties,
verjaardagsfeesten en jubileums e.d.
Functieomschrijving
Ben jij onze nieuwe catering medewerker (in het bezit van Rijbewijs) die ons team komt versterken? Wij bieden
een uitdagende en afwisselende functie binnen onze organisatie!
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Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en klaarmaken van gerechten volgens recept en
planning.
Als team zorgen jullie voor de inkoop en het onderhoud van horecabenodigdheden in de keuken.
Plannen van de dagelijkse werkzaamheden en inkopen van de voedingsmiddelen en andere
voorraadaanvullingen.
Levert input aangaande de samenstelling en wijziging van de gerechten/menu’s.
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voortgang in de keuken van ons bedrijf.
Het bewaken van de kwaliteit van de gerechten door het controleren van de grondstoffen op versheid
e.d. aan de hand van de HACCP normen.
Je bent stress bestendig, flexibel en kan goed schakelen, iets wat zeer belangrijk is in ons bedrijf.
Hierbij houd je grip op de efficiency en bewaak je de kwaliteit.
Ook inzetbaar op zaterdag.
Bezorgen- en klaarzetten, ophalen van onze producten, materialen bij onze klanten
Aanspreekpunt bij catering op locatie.
Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.

Wat bieden wij jou:
• Werken in een jong- en gezellig team.
• Je bent minimaal 24 uur in de week beschikbaar (mag ook 38 uur in de week)
• Een tijdelijke functie met uitzicht op een vast contract
• Een afwisselende baan met veel zelfstandigheid.
• Een goed salaris.
Hebben wij je interesse gewekt na het lezen van de bovenstaande vacature?! Mail je cv met motivatie en foto
naar info@elzingacatering.nl.
Contact:
Elzinga Catering
t.a.v. Patricia Weever - Elzinga
Punterweg 7B
8042 PB ZWOLLE
038 421 50 18
www.elzingacatering.nl
info@elzingacatering.nl

