
 

Zonder keukenhulp loopt alles in de soep in de keuken van Bowling Bergen op Zoom. Het restaurant zit zonder schoon 

servies en bestek en de bittergarnituren kunnen alleen nog op een servetje geserveerd worden bij de bowlingbanen. De 

keuken is jouw plekje, jij weet waar alles hoort te liggen en zorgt dat alles netjes en schoon blijft. Bij het voorbereiden van 

de verschillende gerechten sta jij vooraan om als eerste te helpen en als de gasten eenmaal binnen zijn dan heb je de 

controle over de afwasstraat en de kleine gerechtjes. Jij gaat pas naar huis wanneer de laatste vaat door de afwasstraat 

is gegaan en opgeruimd is én wanneer je zeker weet dat je jouw collega’s geen helpende hand meer nodig hebben. 

Wij zoeken een teamplayer die van aanpakken weet en onze keukenbrigade komt versterken. Check hieronder de speci-

fieke taken, kwaliteiten en verwachtingen die wij van jou verwachten: 

Wij verstaan onder medewerker keukenhulp: 

 Afwassen van divers vaatwerk van de bar, restaurant en keuken. 

 Bereiden van kleine gerechtjes (snack en hapjes). 

 Schoonhouden van de keuken, keukenmachines, bestek, koksmessen, potten en pannen etc.  

 Mise en place helpen voorbereiden 

Wat moet je zeker kunnen voor deze baan: 

 Goede sociale vaardigheden. 

 Multitasken, stressbestendig, overzicht bewaren. 

 Woonachtig in Bergen op Zoom en omgeving. 

 Willen werken in de weekenden, avonden en op feestdagen. 

Jouw kwaliteiten zijn onder andere: 

 Gastvrijheid, snel kunnen schakelen. 

 Positieve instelling, flexibiliteit 

 Oplossingsgericht denken 

 Teamplayer 

Wat kun je van ons verwachten: 

 Werken in een jong en dynamisch team 

 Mee willen denken over jouw toekomstplannen 

 Een gezellige werksfeer bij een jong bedrijf 

 Salaris is afhankelijk van leeftijd, werkervaring en conform Horeca-CAO (KHN-AVR) 

Herken jij jezelf in bovenstaande: solliciteer dan meteen! via www.bowlingboz.nl klik op onze sollicitatie-link 

Vacature:  KEUKENHULP (OPROEPKRACHT) 


