be you. be a sous-chef
onze souschef is een van de leidinggevende in onze keuken. bij afwezigheid van
de head chef is de souschef de hoogste verantwoordelijke in de keuken. je stuurt
het keukenpersoneel vaktechnisch aan, fungeert als sparringpartner van de head
chef en is verantwoordelijk voor de bereiding en presentatie van gerechten van
wagamama. onze souschefs assisteren bij de algemene bezigheden van de
keuken om ervoor te zorgen dat al het eten dat wordt bereid in overeenstemming
is met de bedrijfsspecificaties. zo zorgen zij dat iedereen in de keuken
gemotiveerd is en als een effectief team samenwerkt. werken als een souschef is
een geweldige kans om samen te werken met je managers en er zo voor te zorgen
dat het restaurant zijn volledige potentie bereikt
wagamama is geïnspireerd door het snelle tempo in de japanse ramen bars en het
heerlijke aziatische eten. wij brengen de unieke manier van eten samen met ons
minimalistische design en drukke, gezellige atmosfeer. wij vinden het dan ook
belangrijk om ons personeel enthousiast en betrokken te laten voelen,
wagamama biedt daarom een lekker salaris, goede carrièremogelijkheden en
uitgebreide trainingen
verantwoordelijkheden
- assisteren in het managen van de keuken
- toezien op de kwaliteit en voortgang van werkzaamheden in de keuken
- instrueren, adviseren en zo nodig corrigeren van collega’s
- er voor zorgen dat het keukenteam altijd eten serveert volgens de wagamama recepten en specificaties
- opleiden en trainen van line chefs
functievereisten
- vaardigheden op het gebied van communicatie
- een goed gevoel voor humor, een positieve instelling en uitmuntende kookvaardigheden
- flexibiliteit met betrekking tot werkuren
- een coachende en motiverende manier van werken; lead by example
- servicegerichtheid met daarbij een klantvriendelijke benadering
- ervaring als souschef
- een goed begrip van hoe winst te maximaliseren door kosten onder controle te
houden
- kennis van regionale wet- en regelgeving omtrent voedselveiligheid
- excellente computervaardigheden
- goede beheersing van de engelse taal
- in het bezig van een sociale hygiëne diploma

interesse?
stuur dan een mailtje naar kim gras, hr manager, met je cv en een korte
motivatie jobs@wagamama.nl

