VACATURE HULPKOK (M/V)
Omwille van het groeiend succes van onze Van Bulck Brasserie zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde kracht om ons keukenteam te versterken. Concreet zoeken wij een ervaren
hulpkok die onze chef-kok assisteert bij het bereiden van gerechten. Je werkt 28u/week, te
presteren op vier avonden met name op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Jobomschrijving
•
•
•
•
•
•

Je werkt samen met een Michelin sterrenchef
Je werkt gerechten uit in samenspraak met de chef-kok
Je denkt mee na over creatieve voorstellen voor onze weeksuggesties
Je werkt met hoogstaande en verse (bio)ingrediënten
Je verzorgt de mise en place voor de avondservice
Je zorgt voor een vlotte bereiding van de gerechten en werkt gestructureerd

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Koken is je passie
Horeca-ervaring is een must
Je bent gedreven en hebt affiniteit met bioproducten
Je bent een vriendelijk en positief ingesteld persoon
Je hebt oog voor kwaliteit en hygiëne
Je bent stressbestendig en een echte teamspeler met verantwoordelijkheidszin
Talen: Nederlands (vereist) / Engels en/of Frans (optioneel)

Concept brasserie
De uitbating van onze nieuwe brasserie steunt op een uniek culinair concept van foodpairing
met onze eigen Van Bulck biobieren en biologische wijnen en foodsharing met vrienden en
familie waarbij beleving en een gastronomische avond centraal staat. Wij werken uitsluitend
met verse, hoogwaardige kwaliteitsingrediënten, biogerechten en streven naar een zo hoog
mogelijk aandeel biogecertificeerde producten en dranken in ons aanbod.

Wat bieden wij?
Je komt terecht in een jong en dynamisch team met passie voor het vak. We geven je de kans
om mee te werken aan ons nieuw concept in een snel groeiend bedrijf. Je krijgt een deeltijds
contract met een marktconform salarispakket. En last but not least, je werkt in het bruisende
centrum van Oostende, dé leukste stad aan zee!
Opstartdatum: zo snel mogelijk
Avondwerk (4 avonden per week, 28u/week)
Deeltijds contract voor onbepaalde duur

Solliciteren?
Ben je gebeten door de wereld van de horeca en is koken je passie? Dan ben jij de
gemotiveerde hulpkok die wij zoeken! Stuur een mailtje naar denis@vanbulckbeers.com met
je cv en motivatie waarom je bij ons wil komen werken.

Plaats tewerkstelling
Van Bulck Brasserie (gevestigd in Hotel Upstairs)
Hertstraat 15, B-8400 Oostende
Contact
Denis Renty
denis@vanbulckbeers.com
+32 (0) 468 49 66 68
www.vanbulck.eu

