Gastvrijheid pur sang; De eigenschap om gasten hartelijk en gul te
ontvangen. Dat is waar Hotel & congrescentrum Mennorode in
uitblinkt. Jong of wat ouder, heer of dame, werken bij Mennorode
betkent dat jij de gast het optimaal naar de zin wilt maken, die
extra glimlach op iemands gezicht toveren! Daar draait het om
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- Een casual werksfeer in een jong en dynamisch team;
- De kans om mee te bouwen aan de culinaire
ontwikkeling van Hotel Mennorode.
WAT GA JE DOEN?
Je voornaamste taak is het bereiden van gerechten met
behoud en controle van kwaliteit met als deeltaken:
- Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, geven
van aanwijzingen/instructies
- Toezien op werkzaamheden binnen de keuken;
- Bewaken van hygiëne en houdbaarheid;
- Begeleiden/opleiden van nieuwe medewerkers;
- Opstellen en doorgeven van bestellijsten (bij
afwezigheid van de Chef).

