
Welkom bij Tijn!

Tijn is een jaarrond strandpaviljoen. We maken gerechten voor je met eerlijk en zorgvuldig
gekozen producten en dat proef je! Kom je voor een driegangenmenu, een tafel vol
gerechtjes of een snelle hap tussendoor. Met je ouders, alleen of met een groot gezelschap,
het is oké, we hebben iets lekkers dat erbij past.

Chef-kok bij Tijn?

Als chef-kok ben je de keukenmanager bij ons op het strand. Je bent verantwoordelijk voor
de keuken in ons restaurant. Je geeft leiding aan alle overige keukenmedewerkers, werkt
mee aan de menukaart, en kan dus bepalen wat de gasten geserveerd krijgen. Bij Tijn ben
je dé verbindende factor tussen het management en de keukenmedewerkers. Daarnaast
heb je het vermogen om de medewerkers in de keuken op een positieve manier lerenderwijs
te begeleiden en kan je ze enthousiasmeren in hun werkzaamheden.

Je werkt nauw samen met het management aan de voorkant, en kan schakelen en
meedenken in de processen die zich hier afspelen. Je draagt zorg voor het personele beleid
binnen de keuken, denk hierbij aan optimale personeelsplanning, verzuimbeleid, aanname,
begeleiding van het personeel en het naleven van de HACCP-regels.

Ben jij onze nieuwe chef?

● Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie in een dynamische
omgeving.

● Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring met het managen van een
keukenteam.

● Je hebt een erkend koksdiploma.
● Je bent kwaliteitsgericht en zet onze gerechten op nummer 1.
● Je hebt ervaring op het gebied van bestellen, procedures rondom voorraadbeheer en

derving.
● Je bent flexibel in je werkuren en kan ook ‘s avonds en in het weekend werken.
● Naast een praktische, actieve en doelgerichte instelling ben je tevens een stevige,

overtuigende en toegankelijke persoonlijkheid.
● Je bezit goede communicatieve vaardigheden, je bent gericht op samenwerken, hebt

een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent stressbestendig.

Wat wij bieden:

● Een marktconform salaris afhankelijk van werkervaring, en ruimte voor ontwikkeling
hierin. (€4000 - €5000 per maand)

● Een jong en dynamisch team
● Ruimte voor creativiteit en vrijheid
● Doorgroeien is altijd mogelijk. Je krijgt de kans om cursussen te volgen, die je zelf uit

mag zoeken.

Geïnteresseerd?

Wij ontvangen graag jouw cv per mail naar: werken@tijnakersloot.nl. Zodra wij jouw
sollicitatie binnen hebben, ontvang je van ons een mail of telefoontje.


