Vacature voor functie van Medewerk(st)er Ontbijtkeuken Flexi
Over Julie’s House:
Julie’s House is gestart als een gezellig taarten- en koffiehuisje aan de Kraanlei in
Gent. Ondertussen is er ook een winkel in de Koningin Elisabethlaan en is onze
artisanaal Atelier verhuisd naar de Wiedauwkaai. We groeien gestaag, maar onze
slogan luidt nog steeds “Baked with love, served with joy”. In onze zaak aan de
Kraanlei serveren we op vrijdag, zaterdag en zondag een heerlijk ontbijt.
Functieomschrijving Medewerk(st)er Ontbijtkeuken:
Ons ontbijt is zo’n succes omdat we niet zomaar een ontbijt serveren, maar omdat we daarbij op alle belangrijke
details letten. En op efficiënte werkmethodes. En daar kan jij in deze functie een heel belangrijke rol in spelen.
Activiteiten:
• Je draagt zorg voor de correcte bestelling van het brood en beleg, zodat we altijd voldoende hebben.
• Je zorgt ‘s morgens voor de opening van de zaak voor de voorbereiding van het ontbijt.
• Als de verkoopmedewerk(st)ers de bestellingen aanmelden maak jij de verschillende ontbijten snel,
lekker en zeer verzorgd klaar.
• Je zorgt voor de voorbereidingen en mise-en-place voor de keuken, bar en zaal.
• Als het ontbijt gedaan is, zorg je ervoor dat alle servies, bestek en materiaal wordt afgewassen,
gedroogd en op de juiste plaats wordt gelegd. Klaar voor de volgende service.
• Je zorgt ervoor dat de ontbijtkeuken altijd proper is.
Profiel:
• Je bent minstens 18 jaar en beschikt over een goede fysieke conditie en kunt lange tijd staand werken.
• Je bent stressbestendig; meerdere ontbijtbestellingen op vrijwel hetzelfde moment met op diverse wijze
gebakken of gekookte eieren, vers gesneden fruit, diverse kaas- en/of charcuterieschotels kan je aan.
• Je komt in aanmerking voor een Flexi job. ( https://myflexijob.be/flexi-job-alle-info-op-een-rij/ )
• Je bent iemand die van nature erg verzorgd is; op jezelf, je werkomgeving, je materiaal en producten.
• Je loopt nooit met lege handen rond want je ziet altijd wel iets dat moet worden opgeruimd.
• Je bent een teamplayer en een aanwinst voor onze ploeg; open, loyaal en respectvol collegiaal.
• Je bent flexibel ingesteld.
Ons aanbod:
• Wij bieden je een afwisselende job waarin je in hoge mate zelfstandig functioneert in een heel
plezierige werkomgeving waarin ook jouw ideeën en suggesties welkom zijn.
• Je werkt altijd op vrijdag, zaterdag of zondag. Uitzonderlijk kan dat ook op een andere dag zijn.
Hoe solliciteren?
Stuur ons op het mailadres jobs@julieshouse.be de volgende drie zaken op:
• Een motivatiebrief waaruit blijkt dat je de functieomschrijving goed gelezen hebt, waarom je deze job
wilt en waarom je meent dat jij de geschikte kandidaat bent
• Jouw cv met o.a. de opsomming van je werkervaring tot nu toe (als je bijvoorbeeld al ervaring hebt in
de horeca dan vermeld je dat zeker heel duidelijk)
• Een recente foto

