WE’RE HIRING
Zelfstandig werkend kok (FT)
Wij zijn op zoek naar die nieuwe enthousiaste collega die graag deel wil uitmaken van een Haags
Topteam in gastvrijheid in het centrum van Den Haag. Het 4 sterren Parkhotel Den Haag is een
hotel waar de medewerkers de gast centraal zetten en gezamenlijk als een team voor het succes
gaan met een waarborging van onze gastenbeoordelingen die boven de 8 gemiddeld liggen.
Werken bij Parkhotel Den Haag betekent werken in een dynamisch team waar veel kansen
liggen om jouw carrière en jezelf te verbeteren.
Voor ons team zoeken wij een zelfstandig werkend kok die beschikbaar is voor zowel ochtend als
avonddiensten. Je zult verantwoordelijk zijn voor het coördineren en organiseren van de
uitvoering van de werkzaamheden in de keuken.
Je zult je dagelijks bezighouden met het bereiden van a la carte gerechten, het voorbereiden van
het ontbijt buffet en het bereiden van de gerechten voor de Banqueting afdeling (Diverse lunchen dinervormen, variërende broodjes lunches en verschillende buffetten tot 4 gangen diners).
Word jij hier enthousiast van? Dan zijn we opzoek naar jou!
Verder zal je je bezighouden met het verzorgen van de dagelijkse bestellingen, bijdragen aan
wijzigingen in de menukaart en aan de ontwikkeling van recepturen.
Ben jij de persoon die beschikt over de volgende kwaliteiten?
Functie eisen:
 Diploma Zelfstandig Werkend Kok niveau 3
 +/- 2 jaar ervaring in de hotellerie
 Teamplayer
 HACCP kennis
 Je bent representatief en hebt een sprankelende persoonlijkheid;
 Je bent stressbestendig, flexibel, service- en gastgericht.
Parkhotel Den Haag biedt uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden
(marktconform) w.o. trainings- en opleidingsprogramma, collectiviteitkorting bij een
zorgverzekeraar, bedrijfsfitness en medewerker kortingen in binnen – en buitenland, etc.
Parkhotel Den Haag maakt deel uit van Europe Hotels Private Collection; een bekroond hotel
concept, eigenaar en managementorganisatie, werkend aan een portfolio van hedendaagse,
design-led lifestyle hotel brands in strategische locaties zoals de stad Amsterdam en geselecteerde
levendige steden door heel Europa. Momenteel bestaat de brand collectie uit Park Hotel
Amsterdam, Parkhotel Den Haag, SIR Hotels, Max Brown Hotels en W Amsterdam by Marriott
International.
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur dan nu jouw CV en
motivatiebrief naar careers@ehpc.com
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