Medewerker Mise-en-place én medewerker schoonmaak
Cuisine Culinaire Nijmegen is opzoek naar een medewerker Mise-en-place én een
medewerker schoonmaak. Deze functies zouden eventueel gecombineerd kunnen worden.
Over Cuisine Culinaire Nijmegen
Cuisine Culinaire Nijmegen (CCN) is een kookvereniging met ongeveer 175 leden verdeeld
over een 15 groepen. Bijna elke doordeweekse avond wordt er in onze professionele keuken
door een groep gekookt. Een vereniging waarbij we gezellig samenkomen, we koken, we
leren van elkaar. Elke maand wordt er een vooraf samengesteld menu gekookt. In kleine
teams worden per avond een gang bereid welke gezamenlijk wordt gegeten in ons
restaurant.
Medewerker Mise-en-place
Als medewerker mise-en-place ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van de
keuken, inkopen van de benodigde ingrediënten en coördinatie van de afwassers. Je voert
deze taken zelfstandig uit en communiceert met de betrokkenen.
Maandelijks bestudeer je het menu en inventariseer je de hiervoor benodigde ingrediënten.
Op basis van de inkooplijst doe je de bestellingen. Standaard voorraden worden
gecontroleerd en zo nodig aangevuld. Twee keer per week heb je contact met de
groothandel om op basis van het gecommuniceerde aantal gasten de bestelling in te
plannen. Bij levering zal je zo mogelijk aanwezig zijn en zul je de producten controleren op
kwaliteit en kwantiteit en zorgdragen voor het opbergen van de producten.
De ingrediënten worden geproportioneerd. Eventueel worden zaken met een lange
voorbereidingstijd (zoals bijvoorbeeld fonds) alvast door je bereid zodat deze op de
kookavond direct als basis ingrediënt gebruikt kan worden.
Dagelijks worden, afhankelijk van aantal aangegeven gasten van die avond, de producten
per gang klaar gelegd op de werkbanken.
Hygiëne en veiligheid is een belangrijke factor in de keuken. Je bent constant alert dat de
keuken schoon en veilig is. Producten dienen op een juiste wijze worden behandeld en veilig
worden bewaard. Ook de aanwezige keukenapparatuur moet veilig zijn en eventuele
mankementen meld je zodat hier actie op kan worden ondernomen.
Gezellig tafelen betekend ook dat het restaurant gezellig wordt aangekleed. Met het seizoen
mee wordt het restaurant van kleine accessoires voorzien en zorg je dat het sfeervol wordt
aangekleed.
Bij elke avond zijn er afwassers aanwezig om de vaat van die avond weg te werken. In deze
rol heb je de coördinatie rondom de inzet van de afwassers.
Locatie:
Dienstverband:
Salaris:
Werktijden:
Vakantiedagen:
Vakantiegeld:

Kookclub CCN, Molukkenstraat 148 te Nijmegen
60 uur per maand
€ 700 bruto op basis van 60 uur per maand
Flexibel tussen 12:00 en 16:00 op de dagen dat er gekookt wordt
100 uur op basis van 60 uur per maand
Verplicht op te nemen in de periode juli/augustus
8%

Medewerker schoonmaak
Als medewerker schoonmaak zorg je dat de keuken en het restaurant van onze kookclub fris
en schoon zijn. De keuken en het restaurant zijn ons visitekaartje.
Elke dag nadat een groep de avond ervoor heeft gekookt zorg je ervoor dat de keuken en
het restaurant weer grondig worden schoongemaakt. Werkzaamheden zoals het wassen,
vouwen en opruimen van het tafel- en keukenlinnen maar ook het grondig reinigen van
werkbanken, spoelbakken en fornuizen worden door jou uitgevoerd. De laatste vaat wordt
nog weggewerkt en vloeren zijn weer gedweild. Je voert deze taken zelfstandig uit en
communiceert met de betrokkenen.
Hygiëne en veiligheid is een belangrijke factor in de keuken. Je bent constant alert dat de
keuken schoon en veilig is. De aanwezige keukenapparatuur moet schoon en veilig zijn dus
eventuele mankementen meld je zodat hier actie op kan worden ondernomen.
Als jij het pand verlaat weet je dat kookgroep van die avond heerlijk kan koken en dineren in
een schonen keuken en restaurant.
Locatie:
Dienstverband:
Salaris:
Werktijden:
Vakantie:

Kookclub CCN, Molukkenstraat 148 te Nijmegen
0 uren contract
(ongeveer 2 uur per dag voor ongeveer 15 dagen in de maand).
€ 18,00 bruto per uur (incl. vakantiegeld)
Flexibel tussen 12:00 en 16:00 op de dagen dat er gekookt wordt
Verplicht in de periode juli/augustus

Bij vragen, neem gerust contact met ons op.
We zijn bereikbaar via voorzitter@ccnafd-nijmegen.nl of telefonisch 06-43379525.

