Demi Chef de Partie
INK Hotel Amsterdam / PRESSROOM
Ready to get INKed? Voor ons PRESSROOM team zijn wij op zoek naar een creatieve Demi Chef de Partie. Lijkt het je heerlijk om
gasten vanuit onze open keuken mee te nemen in jouw passie voor koken? Waar wacht je nog op… start een nieuw hoofdstuk
in jouw carrière samen met ons!
The Script
Als Demi Chef de Partie ben je onderdeel van een hecht team. Met dit team van in totaal 9 personen ben je
medeverantwoordelijk voor een goed verloop van het ontbijt, lunch en diner in restaurant PRESSROOM. Je bent zelfverzekerd
en je hebt een goed oog voor detail. Je communiceert op een rustige en duidelijke manier en houdt daardoor de organisatie en
tijdplanning tijdens de service scherp in de gaten. Daarnaast wil je graag nieuwe culinaire ervaringen opdoen, en ben je erg
leergierig om je culinaire kennis te verbreden. Je laat je inspireren door alles om je heen, en bent altijd op zoek naar iets
nieuws. Binnen jouw werkzaamheden ben je verantwoordelijk voor de mice-en-place en het maken van de a la carte gerechten
en de chef’s menu, volgens receptuur. Daarnaast werk je met veel enthousiasme, en heb je een hands-on mentaliteit, dit werkt
dan ook aanstekelijk op je collega’s.
Our Story
Restaurant PRESSROOM is onderdeel van INK Hotel Amsterdam. Het hotel dankt haar naam aan de rijke historie van het pand.
Als voormalige thuishaven van de Nederlandse krant 'De Tijd' was het de plek waar verhalen ontstonden, werden geschreven
en uiteindelijk gedrukt in inkt. INK Hotel Amsterdam is een onconventioneel lifestyle hotel. De klassieke regels van gastvrijheid
worden vrij vertaald naar vandaag en zo wordt definitie van 'luxe' herschreven in INK.
Natuurlijk wil jij ook weten hoe het is om bij INK Hotel Amsterdam te werken! First and most important; je komt terecht in een
hecht team waarin eigen initiatief erg wordt gewaardeerd. Wij geloven dat collega’s elkaar complimenteren. Je krijgt de
mogelijkheid om je verantwoordelijkheden te verbreden door aan de slag te gaan in een van onze projectgroepen. ThINK: Be
Balanced, waarin je een programma ontwikkeld voor een fit & healthy lifestyle - ThINKables, wanneer je een bijdrage wil
leveren aan ons life en leed beleid - Planet 21; heb jij inclusief en verantwoordelijk ondernemen net zo hoog in het vaandel
staan als wij, deel dan hier je ideeën!
En wij bieden meer. INK Hotel Amsterdam vindt persoonlijke touch en groei erg belangrijk; we staan stil bij persoonlijke
gebeurtenissen en bieden een uitgebreid trainingsprogramma. Naast 25 vakantiedagen, een reiskostenregeling en mogelijkheid
tot deelname aan het fietsplan, bieden wij al onze medewerkers een bonusregeling. De bonusregeling bestaat onder andere uit
persoonlijke doelstellingen, waardoor je hier zelf echt invloed op hebt.
Share your story
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Demi Chef de Partie die met ons het verhaal van PRESSROOM succesvol verder brengt.
Daarnaast letten wij bij de selectie op:
-

Je bent in het bezit van MBO niveau 3 koks opleiding.
Je bent net klaar met je koksopleiding, en kan niet wachten om te starten bij INK.
Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.

Klinkt goed?
Zie jij jezelf wel een stempel binnen het team van INK Hotel Amsterdam? We zien graag je CV tegemoet. Je kan deze mailen
naar Sabine en Linel op emailadres h1159-hr1@accor.com. Heb je nog een vraag of wil je meer weten? Dan mag je altijd
mailen. Reageren op deze vacature kan tot 5 april 2019.

