Afwashulp
Wil jij werken in de gezelligste keuken van Nederland? Orangerie Mattemburgh is een
restaurant en evenementenlocatie op landgoed Mattemburgh in Hoogerheide. Het hele
jaar door kunnen gasten hier terecht voor culinaire ervaringen, waarbij gebruik gemaakt
wordt van verse producten van het landgoed. Daarnaast is het mogelijk om te trouwen op
het landgoed of een ander evenement te organiseren.
De Functie
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het schoonmaken van de spoelkeuken en het
schoonmaken/afwassen van keuken- en restaurant materialen. Doordat je nauw
samenwerkt met de keuken zijn er allerlei mogelijkheden om naast het
schoonmaken/afwassen bezig te zijn met je eigen ontwikkeling.
Als afwashulp:





Ben je representatief
Ben je flexibel inzetbaar
Ben je enthousiast
Kan je goed samenwerken

Jouw werkdag
Het is zaterdagmiddag 16.15 uur, het was gisteren laat, dus je hebt lekker uitgeslapen. Je
stapt op je fiets en arriveert rond 16.30 uur bij de Orangerie. Het wordt een drukke avond,
want er zitten een aantal grote groepen en het restaurant zit vol met reserveringen. Je komt
binnen en meld je bij Chef Dennis. Hij brieft je over de dag en geeft aan wat er allemaal staat
te gebeuren. Omdat je al wat langer werkt bij de Mattemburgh wil hij eerst dat je hem helpt
met het afmaken van wat kleine desserts. Dit vind je tof, omdat je merkt dat je elke dag
weer wordt uitgedaagd. Gedurende de avond help je de keuken met nog wat hand- en
spandiensten en zorg je ondertussen voor een afwas die goed wordt bijgehouden. Het is
inderdaad druk en rond de klok van 23.30 uur sluit jij de afwas schoongemaakt af. Je drinkt
samen met je collega’s een drankje aan de bar en gaat met een glimlach op je gezicht weer
naar huis.

Jouw profiel
Onze afwashulp vind het leuk om samen te werken met zijn collega’s en een belangrijke
bijdrage te leveren in het bedrijf. Zonder afwas komen de borden en het bestek namelijk
nooit schoon en kunnen onze gasten niet geholpen worden. Jij bent een echte aanpakker en
vind het niet erg om vieze handen te krijgen.





Affiniteit met de horeca is een pré;
Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
Je ontwikkelt jezelf graag en zoekt altijd een uitdaging;
Je beschikt over eigen vervoer en bent ook wanneer je laat klaar bent in staat thuis te
komen.

Wij bieden
Werken op een fantastisch en inspirerend landgoed, waar elke dag weer anders is. Een leuk
en gezellig team zorgt ervoor dat jij je snel thuis voelt. We vinden het als organisatie
belangrijk dat je uitdagingen blijft vinden en dat jij jezelf kan ontwikkelen, hier investeren we
dan ook in. Wij bieden als bedrijf goede arbeidsvoorwaarden:







In overleg met ons bepaal je hoeveel uur per week je werkt;
Een marktconform salaris;
8,3% vakantietoeslag;
Reiskostenvergoeding;
25 vakantiedagen op basis van 38 uur;
Minimaal 1 dag vrij met kerst en pasen;

Solliciteren
Ben jij diegene die mede verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in de
keuken? Stuur dan jouw CV met een korte motivatie naar info@orangeriemattemburgh.nl.
Mocht je vragen hebben over deze vacature, neem dan contact met ons op via: 0164-660834
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

