vacature
all-round horeca personeel

Voor verschillende functies zijn wij op zoek naar horeca personeel
met of zonder ervaring. Wil jij iets toevoegen aan ons nieuwe
bedrijf en wil je samen met ons deze grote uitdaging aan gaan?
Ben jij creatief en of heel efficiënt? Dan zoeken wij jou!

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Noordertuin, een gloednieuwe horecaplek in Utrecht, een
initiatief van Triomf en Steck uit Utrecht.
Noordertuin voedt Utrecht van eigen bodem. Hoe dan? We werken
samen met lokale leveranciers en ondernemingen binnen onze
visie. Wat ons betreft hoeven kwaliteitsproducten niet van ver te
komen, Utrecht (Overvecht) heeft zo veel lekkers te bieden.

WIJ ZOEKEN!
All-round collega's op de vloer die:
Affiniteit hebben met groen en eerlijk eten
Zin hebben om mee te denken en groeien in dit
startende bedrijf
Verantwoordelijkheid nemen en graag zelfstandig werken
Minimaal twee dagen per week beschikbaar zijn waarvan een
in het weekend (alleen overdag)
Niet lullen, maar poetsen mentaliteit
Vragen, interesse of solliciteren? Mail naar eva@noordertuin.nl

voedt Utrecht van eigen bodem

vacature
zelfstandig werkend kok

Voor verschillende functies zijn wij op zoek naar horeca personeel
met of zonder ervaring. Wil jij iets toevoegen aan ons nieuwe
bedrijf en wil je samen met ons deze grote uitdaging aan gaan?
Ben jij creatief en of heel efficiënt? Dan zoeken wij jou!

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Noordertuin, een gloednieuwe horecaplek in Utrecht, een
initiatief van Triomf en Steck uit Utrecht.
Noordertuin voedt Utrecht van eigen bodem. Hoe dan? We werken
samen met lokale leveranciers en ondernemingen binnen onze
visie. Wat ons betreft hoeven kwaliteitsproducten niet van ver te
komen, Utrecht (Overvecht) heeft zo veel lekkers te bieden.

WIJ ZOEKEN!
Een zelfstandig werkend kok die
Een passie heeft voor groen, eerlijk en voornamelijk
plantaardig eten
Houdt van een uitdaging in dit startende bedrijf
Zo min mogelijk voedsel verspilt en daar creatieve
oplossingen voor verzint
32-38 uur per week beschikbaar is op do-zo (alleen overdag)

Vragen, interesse of solliciteren? Mail naar eva@noordertuin.nl

voedt Utrecht van eigen bodem

