Werk hard en maak plezier! Wie zegt dat werk en plezier niet samengaan? Bij Golden Tulip Hotel West-Ende werken we alle dagen
hard aan een bijzonder en onvergetelijk verblijf voor onze gasten. We doen dat samen én met veel plezier!
Daarom is het er zo gezellig, voor ons en zeker ook voor onze gasten! Golden Tulip Hotel West-Ende ligt in het hart van het gezellige
Brabantse stadje Helmond, direct aan het water. Het 4-sterren hotel is gevestigd in een karakteristieke 19e eeuwse fabrikantenvilla
en recent uitgebreid met een royale nieuwbouw. De 19e en 21e eeuw vinden elkaar hier moeiteloos en maken het hotel gezellig én
heerlijk comfortabel!
Never a dull moment! Met 106 kamers, 7 vergaderzalen en - on top of it - Brasserie Rubenshof is er echt altijd wat te beleven. 24/7
zijn we zowel voor als achter de schermen aan het werk om het verblijf van onze gasten fantastisch te verzorgen.
Elke dag opnieuw leveren we zo samen een topprestatie! Houd jij van hard werken en veel plezier? Dan pas je prima in het team van
Golden Tulip Hotel West Ende!

SOUS-CHEF
Ben jij een culinaire duizendpoot? Creatief, enthousiast en met een continu oog voor kwaliteit? Samen met je collega’s in de brigade
zorg jij dat elke gast een fantastische culinaire ervaring heeft. Je werkt met veel plezier, plant dagelijkse werkzaamheden en verzorgt
dagelijkse bestellingen, je bent in staat om ontbijten, lunches, diners en partijen te bereiden en door te geven, jij beheert en draagt
zorg voor de kwaliteit van ons keukenproduct én je kunt leidinggeven aan hulpkrachten, koks en leerlingen in de keuken.
Je bent volledig bekend met HACCP en andere hygiëne regels. Ervaring is mooi maar een sterke motivatie is echt belangrijker!
Wat wij bieden:
Voorwaarden en loon conform horeca-cao
Verschillende opleidingsmogelijkheden
Ambitieus? Volop kansen en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
Werken in een bruisende internationale werkomgeving waar geen dag hetzelfde is
Fijne werksfeer en regelmatig gezellige uitjes en activiteiten
Overnachten voor een vriendenprijs bij collega - Golden Tulip hotels
Geef jij onze gasten een geweldige culinaire beleving? Mail vandaag nog je cv en motivatie naar pz@westende.nl
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Gastvrijheid is ons vak! Samen met onze collega’s van Best Western Hotel Nobis Asten, Boetiek Hotel Plein Vijf Deurne en Hotel 46 Wintelre ontvangen we zowel
onze zakelijke als leisure gasten met aandacht en veel plezier. Zo beleven zij Brabant op z’n best!

















