AFWASSER (FULLTIME EN PARTTIME)

DE FUNCTIE
In de spoelkeuken bij Caron ben jij helemaal

Bij Café Caron (*Michelin Bib Gourmand),
Petit Caron, Cantine de Caron en De Gouden
Reael draait het allemaal om goed eten,

in je element. Al het servies, de pannen, het
bestek en andere keukenspullen zijn stralend
schoon als ze jouw domein verlaten.

heerlijke wijnen en een fantastische service.

Je bent een hele belangrijke schakel in het

In elk restaurant vind je een eigen dynamiek,

restaurant omdat er zonder jou geen

publiek en teams. Als onze collega in ons

doorstroom is van schone spullen.

familiebedrijf werk je in een enthousiast en

Werken in de afwas is intensief, maar aan het

hecht team waarin goed wordt
samengewerkt en waar je je direct thuis kan
voelt.

Solliciteer direct als je ervaring hebt als
afwasser! Wil jij graag starten in de afwas
zonder ervaring, ook dan horen we graag van
je.

einde van de dag sta je met een voldaan
gevoel buiten. Je collega’s zijn je dankbaar!

BIJ ONS

JIJ KRIJGT

Werk je in een klassiek geschoolde Franse

Voor jouw harde werk ontvang je van ons:

keuken waar collega’s zijn met veel ervaring
en kennis in een jong innoverend team wat
erg gedreven is om de beste gerechten te
maken en de gasten de fijnste avond te
bezorgen. Vanaf dag één word je verwelkomd
in ons familiebedrijf waar een grote liefde
voor koken heerst.

! De mogelijkheid om je uren flexibel in te
delen
! Een marktconform salaris.
! Een aantrekkelijke pensioenregeling vanaf 21
jaar
! Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf
! Hele fijne collega’s in een fijn team!

IETS VOOR JOU?
Wij zoeken iemand die:

! Een hands-on mentaliteit heeft
! Ervaring in de afwas is een pré maar niet nodig

ENTHOUSIAST?
SOLLICITEER NU
Stuur meteen je CV en motivatie naar
julian@restaurantscaron.nl, dan nemen wij zo
snel mogelijk contact met je op.

