Koninklijk Theater Carré
Koninklijk Theater Carré dankt zijn faam aan de programmering van nationale, internationale en
veelal exclusieve theaterproducties van wereldniveau. Alle denkbare theatergenres, van circus tot
cabaret en van popconcert tot opera, bieden bezoekers ieder jaar opnieuw een ruime keuze in het
beroemdste theater van Nederland in hartje Amsterdam.
Voor de afdeling Horeca zijn we op zoek naar een:

Leerling-kok
(niveau 3.1 of 3.2 – parttime 30 uur)

Vind jij het fijn om te werken op vaste tijden (einde dienst rond 20:30). Vind jij het leuk om onze
restaurantbezoekers te verrassen met mooie en lekkere gerechten? Wil jij werken in een leuk en
gemotiveerd team, op een plek met een koninklijke uitstraling? Dan ben je bij Koninklijk theater
Carré op de juiste plek!
Wat ga je doen?
De leerplek wordt aangeboden in de keuken van Koninklijk Theater Carré. Er zijn in het theater drie
restaurants, ieder met zijn eigen kaart. Daarnaast verzorgen we borrel- en dinerarrangementen, van
borrelhapje tot exclusieve 5-gangen diners.
Er wordt naar gestreefd om de leerling een goed beeld te geven van wat er gebeurt op het gebied
van de horeca binnen Carré. Dit houdt concreet in dat je ingezet kan worden in alle drie de keukens
om zo een compleet beeld te krijgen. De samenwerking is informeel, maar wel duidelijk taakgericht.
Je werkt voor 30 uur mee op de afdeling, daarnaast ga je één dag in de week naar school.
Je bent:
 Gemotiveerd in alles wat betrekking heeft op koken
 Een leerling kok niveau 3.1 of 3.2
 Enthousiast over het theater
 Communicatief vaardig
 Stressbestendig
 Zelfstandig, enthousiast en leergierig
 Beschikbaar van 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020
Wij bieden jou
 Een plek waar je kennis kunt maken met verschillende concepten
 Dagelijks werken met verse producten
 Een koninklijke leer/werkplek
 Een salaris afhankelijk van je leeftijd
 8% vakantietoeslag en 27 vakantiedagen op jaarbasis (op basis van 37,5 uur)
Interesse?
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur dan je CV en korte motivatie naar werken@carre.nl. Voor
vragen over de functie kun je contact opnemen met Jeroen Lauffer (Executive Chef) via 0205249416.

