PERSONEEL KOOKWORKSHOPS GEZOCHT

Locaties
Keizer Culinair heeft zes locaties. Voor alle locaties zijn we regelmatig op zoek naar
koks en koksassistenten. We zijn te vinden in:







Amsterdam Elandsstraat 169-173 en Keizersgracht 376
Breukelen Dannestraat 10
Den Haag Boomsluiterskade 376
Haarlem Lorentzplein 2A
Rotterdam Insulindestraat 78-84

Vacature kok

We bieden uitdagende kook-

Keizer Culinair is op zoek naar koks die op oproep– of freelancebasis voor onze kookschool willen werken. Op onze diverse locaties ben je de gastheer/-vrouw van de
avond en verantwoordelijk voor de coördinatie en het verloop van de kookworkshop.
Je controleert de werkplekken en ingrediënten, begeleidt de gasten naar een smaakvol resultaat en vermaakt hen op een ongedwongen manier. Onze droomkok is communicatief, proactief, representatief, klantgericht en als eindverantwoordelijke in
staat om de regie over de avond te voeren. Daarnaast ben je creatief en werk je
graag mee aan nieuwe ontwikkelingen binnen Keizer Culinair.

workshops en -cursussen in een
huiselijke setting. Zowel bedrijven, particulieren, (kleine) groepen als individuen kunnen bij ons
terecht! We staan voor écht koken met zoveel mogelijk pure
biologische ingrediënten.

Vacature koksassistent
Keizer Culinair is op zoek naar horecatijgers die als koksassistent op de verschillende
locaties op oproepbasis voor onze kookschool willen werken. Als koksassistent ondersteun je de kok en de gasten bij het koken van de menu’s en tevens ben je verantwoordelijk voor de schoonmaak en bediening. Je bereidt de kookworkshop voor, bent
gastheer/-vrouw van de avond, sluit de avond af en laat de vestiging opgeruimd achter. Onze ideale assistent is communicatief, proactief, representatief en klantgericht. Ook ben je leergierig, heb je een passie voor koken en wil je ons team gedurende een aantal jaren komen versterken.

Vacature afwasser
Keizer Culinair is op zoek naar afwassers. Je doet gedurende de kookworkshop en na
afloop de afwas. Daarnaast zorg je dat de kookstudio schoon wordt achtergelaten.
Onze ideale afwasser is een aanpakker, heeft oog voor detail en is flexibel inzetbaar.

Solliciteer bij Keizer Culinair!
Stuur je CV en motivatie naar
info@keizerculinair.nl
I: www.keizerculinair.nl
E: info@keizerculinair.nl
Volg ons op:

