“Altijd al werkzaam willen zijn in een moderne keuken? Dit is je kans,
wij zijn namelijk opzoek naar een zelfstandig werkend kok!”
Wie wij zijn
Wij zijn Stichting Exploitatie de Til Groep (ETG), of beter bekend als: De Til Groep. Al jarenlang
beheren en exploiteren wij zelfstandig (sport)zalen, zalencentra en dorpshuizen in de
Alblasserwaard. Dit doen wij succesvol in zeven vestigingen en vijf binnensportaccommodaties. Onze
hoofdvestiging, waar jouw werkzaamheden voornamelijk plaatsvinden, is het Zalencentrum “de Til”
in Giessenburg.
Bruiloften, verenigingsactiviteiten, verjaardagen en zakelijke bijeenkomsten maken wij met veel
passie en plezier tot een succes. We brengen de wensen van onze klanten in kaart, maken de zalen
schoon, zetten alles klaar en serveren hapjes, drankjes, lunches, buffetten en diners. Alles met één
doel: tevreden gasten. Daar doen we het voor.
Wie wij zoeken
Binnen onze organisatie zijn we op zoek naar een zelfstandig werkend kok die zich wil aansluiten bij
ons enthousiaste team. Het gaat in principe om een parttimefunctie. Maar als jouw voorkeur uitgaat
naar een fulltimefunctie, kunnen we andere werkzaamheden binnen de organisatie erbij betrekken.
Ook kandidaten die nog niet het niveau van “zelfstandig werkend kok” hebben bereikt, worden
nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
Wat wij verwachten
We verwachten dat jij (eventueel op termijn) zelfstandig maaltijden en buffetten kan bereiden en
houdt van aanpakken. Bij voorkeur ben je bekend met de HACCP eisen (hygiëne eisen in de keuken)
en ben je in bezit van een B rijbewijs. Dit is gewenst omdat onze organisatie gevestigd is op
meerdere locaties. Ook is het fijn dat je een hoge mate van beschikbaarheid hebt. De
werkzaamheden vinden namelijk plaats op wisselende tijden (niet op zondag).
Wat jouw werkzaamheden zijn
Een dag in de keuken is nooit hetzelfde. Naast het bereiden van lunches, buffetten, barbecues, etc.
mag je ook regelmatig op stap om je werkzaamheden op andere locaties uit te voeren.
Wat wij jou bieden
Wij kunnen je verschillende werkzaamheden bieden binnen een prettige werksfeer. Hiernaast bieden
we je een passend salaris met goede secundaire voorwaarden zoals vrij op zon- en de meeste
feestdagen.
Ben je enthousiast geraakt? Solliciteer dan direct door je CV op te sturen naar email info@tilgroep.nl
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Evan de Vries, chef-kok, tel.
0184-651554. We zien jouw sollicitatie graag tegemoet.
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