MEDEWERKER SPOELKEUKEN TUTTO PEPE
(FULLTIME)
Kort Samengevat
Type

Werk- denkniveau

Vast

Geen specifiek opleidingsniveau

Uren per week

Salarisindicatie (Bruto)

32 – 40 uur

Vanaf € 1.800 per maand op basis van full
time

Over Tutto Pepe
Tutto Pepe gaat zijn deuren openen. Na een serieuze verbouwing zijn wij er bijna klaar
voor om te starten, medio november is het zo ver. Tutto Pepe heeft een Italiaans
karakter met een spraakmakend uiterlijk. Elke dag kunnen gasten binnenkomen voor
een hapje of een drankje. Bij Tutto Pepe komen mensen samen om gezellig te borrelen
en lekker te eten in een ambiance die je doet verbazen. Een plek waar geluk wordt
gecreëerd met gastvrijheid door de verschillende mogelijkheden. We zijn een volledig
nieuw restaurant met ook een nieuw team. Tutto Pepe is onderdeel van de Demmers
Horeca groep waar ook Restaurant Eemlust en Ace & Day | Events & Catering onder
vallen en tot voor kort ook Dorsthuys Demmers.

Wat je gaat doen
Draai jij je hand niet om voor een beetje vieze vaat en is je motto schoon is echt schoon?
Kom dan bij ons werken als medewerker spoelkeuken. Je bent verantwoordelijk voor
een brandschone spoelkeuken en het opruimen van de schone afwas. Jij bent de steun en
toeverlaat voor de koks zorgt voor een prettige ondersteuning van de
keukenactiviteiten.

Dit breng je mee / wie je bent
Vind je het leuk om in het nieuwste horecabedrijf van Baarn te werken? Dan ben jij bij
Tutto Pepe aan het juiste adres.

•
•
•
•
•

Je bent flexibel en gemotiveerd;
Je bent stip en geordend;
Je bent stressbestendig en sociaal;
Je bent representatief, empathisch en welgemanierd;
Je bent een echte teamplayer.

Dit kan je van ons verwachten
•
•
•
•
•
•

Een collegiaal, bruisend en talentvol team dat samen het allerbeste wil voor Tutto
Pepe en zijn gasten;
Een inspirerende omgeving met verschillende leeftijden en achtergronden;
Salaris vanaf €1.800 op basis van fulltime contract afhankelijk van kennis en
ervaring;
Een jaarcontract van 32-40 uur per week;
Flexibele werktijden;
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hoe kan je solliciteren?
Ben jij enthousiast geworden en wil je reageren op de vacature? Stuur dan je
motivatiebrief + CV + telefoonnummer naar info@tuttopepe.nl t.a.v. Yorien de Ruijter

