Vacature keukenhulp
GRIP zoekt nieuwe medewerkers!
Binnenkort lanceert GRIP de nieuwe menukaart. Houd je ervan om in de keuken
te werken? Lees dan snel verder.
GRIP Boulderhal in Nijmegen Zuid bezoek je voor de vette boulders, maar ook
om op het terras te chillen na een stevige bouldersessie. Omdat onze
medewerkers vaak in de hal druk zijn met het helpen van onze klanten, zoeken
we iemand die zich kan gaan richten op het bereiden van gerechten in de keuken
van boulderhal.
Je voornaamste werkplek is de keuken. We hebben een heerlijke menukaart
klaarstaan, samengesteld door onze kok. We zoeken nu nog mensen die de
gerechten op de juiste wijze gaan bereiden en de keuken altijd in tiptop staat
houden. Je begrijpt het belang van een goede presentatie van de gerechten. Je
zorgt er tevens voor dat de keuken hygiënisch en schoon is. Kortom: jij bent de
keukenhulp!
Je werkt verder altijd samen met een medewerker van onze GRIP Crew. Samen
zorgen jullie ervoor dat alles op rolletjes loopt en dat onze gasten niets te kort
komen. Je kunt dus goed zelfstandig werken maar ook goed samenwerken. Je
bent klantvriendelijk, een harde werker en zorgt altijd voor een goede sfeer. Bij
voorkeur heb je al ervaring in de keuken.
Competenties
• Ervaring in de keuken
• Overzicht houden
• Gestructureerd werken
• Flexibel
Beschikbaarheid
• 3 á 4 dagen in de week
• Ca van 12.00 – 21.00 uur, in de weekenden vanaf 10 uur
Wat we bieden
• Een aanstelling op contractbasis
• Een marktconform salaris
• Korting in onze winkel en horeca
• Gratis boulderen en klimmen bij Grip
• Gratis meedoen met alle cursussen en workshops

•

In verband met meerdere vacatures, kunnen we ook kijken naar
combinaties met andere vacatures

Kom je bij ons werken?
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief en C.V. vóór 28 september
naar office@gripnijmegen.nl.

