JOBS ARE SUNNIER AT T H E C O S T

ERVAREN BEDIENINGSMEDEWERKER
Wij zijn hard op zoek naar ervaren bedieningsmedewerkers!
Herken jij jezelf in onderstaande specificaties, dan zijn wij per direct op zoek naar jou!Wij
bieden je niet alleen een baan met het mooiste uitzicht, maar ook een prima salaris!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Wil jij heerlijk in de zon werken, in de leukste omgeving die er is? Werken aan het strand
geeft je een gevoel van vrijheid en gezelligheid. Je bent altijd in de weer voor gasten die
blij en gezellig zijn. Als bedieningsmedewerker bij The Coast ben je verantwoordelijk voor
je eigen wijk. Je zorgt dat het je gasten aan niets ontbreekt en bezorgd hen een prettig
verblijf. Naast bedieningswerkzaamheden in het restaurant zal je zomers ingezet worden of
feesten en partijen.

WAT MAAKT JOU DE IDEALE COLLEGA?

Je bent 18 jaar of ouder
Je hebt aantoonbare ervaring in de horeca
Je bent een vast aantal uren per week beschikbaar
Je bent minimaal 1 weekend- dag beschikbaar
Je bent een harde werker en stressbestendig

WIJ BIEDEN JOU

Salaris conform Horeca CAO

HERKEN JIJ JEZELF IN BOVENSTAANDE, MAIL JE CV EN SOLLICITATIEBRIEF
NAAR INFO@THECOAST.NL

JOBS ARE SUNNIER AT T H E C O S T

SPOELKEUKENMEDEWERKER
Wij zijn op zoek naar spoelkeukenmedewerkers.
Je eerste baantje aan het strand, of al wat werkervaring maar toe aan een nieuwe
uitdaging? Kom bij The Coast aan de slag.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als spoelkeuken medewerker ben jij verantwoordelijk voor alle was. Van het schoon
aanleveren van alle vaat uit het restaurant en de keuken tot het verzorgen van de schone
was. Na het afspoelen, doet de vaatwasmachine vliegensvlug zijn werk, waarna jij de vaat
droog terug op zijn plek kan zetten, zodat het opnieuw gebruikt kan worden.

WAT MAAKT JOU DE IDEALE COLLEGA?

Je minimaal 16 jaar
Je bent een harde en snelle werker
Je durft je handen uit je mouwen te steken
Je bent in de avonduren en weekenden beschikbaar
Je hebt een zonnige instelling (het kan wel eens druk zijn)

WIJ BIEDEN JOU

Salaris conform Horeca CAO
Doorgroeimogelijkheden

HERKEN JIJ JEZELF IN BOVENSTAANDE, MAIL JE CV EN SOLLICITATIEBRIEF
NAAR INFO@THECOAST.NL

JOBS ARE SUNNIER AT T H E C O S T

ZELFSTANDIG WERKEND KOK
Herken jij jezelf in onderstaande specificaties, dan zijn wij per direct op zoek naar jou!
Wij bieden je niet alleen een baan met een prachtig uitzicht, maar ook een prima salaris!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Werken op een unieke werkplek, in een omgeving die drukke pieken kent in de zomer. Bij
The Coast beach house ga je aan de slag in een hecht team keukenmedewerkers die goed
op elkaar ingewerkt zijn. Als zelfstandig werkend kok ben je verantwoordelijk voor het
(voor)bereiden van gerechten op de menukaart en houd je de voorraad van producten bij.
Aan jou de taak om je gasten te verrassen!

WAT MAAKT JOU DE IDEALE COLLEGA?

Je bent 18 jaar of ouder
Je hebt aantoonbare ervaring en kennis in kooktechnieken
Je hebt kennis van producten en ingredienten
Je bent flexibel (inzetbaar)
Je bent een harde werker en stressbestendig

HERKEN JIJ JEZELF IN BOVENSTAANDE, MAIL JE CV EN SOLLICITATIEBRIEF
NAAR INFO@THECOAST.NL

JOBS ARE SUNNIER AT T H E C O S T

HULPKOK
Herken jij jezelf in onderstaande specificaties, dan zijn wij per direct op zoek naar jou!
Wij bieden je niet alleen een baan met een prachtig uitzicht, maar ook een prima salaris!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als hulpkok ondersteun je de Chefkok/Zelfstandig Werkend Kok. Je houdt je bezig met de
mise en place werkzaamheden en bereiding van gerechten van de menukaart aan de
garde. Ervaring is geen vereiste, maar wel van harte welkom. Wij zijn ook zeker bereid jou
de kneepjes van het vak te leren en ze je geheel eigen te maken.

WAT MAAKT JOU DE IDEALE COLLEGA?

Je minimaal 16 jaar
Je bent een harde en snelle werker
Je durft je handen uit je mouwen te steken
Je bent in de avonduren en weekenden beschikbaar
Je hebt een zonnige instelling (het kan wel eens druk zijn)

WIJ BIEDEN JOU

Salaris conform Horeca CAO

HERKEN JIJ JEZELF IN BOVENSTAANDE, MAIL JE CV EN SOLLICITATIEBRIEF
NAAR INFO@THECOAST.NL

