
Wil jij werken in een open keuken dat centraal staat in het restaurant? Pas jij in
een jong, gedreven en ambitieus bedrijf? Wil je verder groeien op het gebied van
koken, producten en technieken? 

Goed nieuws! Restaurant Maeve is geopend in Juni 2021 en vanwege een
waanzinnige goede start is het team op zoek naar uitbreiding van de brigade. 

Maeve is een casual fine-dining restaurant met een verfijnde keuken. Duurzaam,
lokaal, vers, verfijnd. Het restaurant is gevestigd in een karakteristiek rijksmonument
aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht centrum. 

Het restaurant telt 40 couverts en de ruime open keuken staat centraal. Tommy’s
keuken kenmerkt zich door frisse, lichte gerechten met veel groenten bereidingen,
kruiden en lokale producten. Bij Maeve komen gasten genieten van een totale
gastronomische beleving in een sfeervolle en informele ambiance. 

Wij zoeken een Leerling Kok met: 
• Opleidingsniveau 2, 3 of 4 
• Een leergierige en gemotiveerde instelling 
• Open instelling voor coaching en begeleiding door het team 
• Motivatie om te willen blijven ontwikkelen, leren en groeien 
• Een verzorgde uitstraling en open houding naar de gasten (open keuken) 

Wat ga je doen: 
In de open keuken draai jij mee op verschillende parties en wordt je begeleid door de
chef en het team. Je draait mee van begin tot eind: van de mise en place tot het
meegeven van de gerechten tijdens het servies. Je komt te werken in een team van
jonge, ambitieuze professionals die jou graag begeleiden en helpen groeien in het
vak. Samen met het team zorg je voor een constant kwaliteitsniveau en een soepel
servies!

Wij bieden jou: 
• Professionele begeleiding en coaching om jou te helpen groeien en ontwikkelen 
• Een inspirerende werkomgeving met een jong, doelgericht en ambitieus team 
• Ruimte voor jouw inbreng en ontwikkeling van je kennis en ervaring 
• Ruimte voor professionele en persoonlijke groei 
• Een werkplek in hartje Utrecht 
• 2 vaste aaneengesloten weekenddagen 
• Start in September 2022 

Ben je enthousiast geworden en word jij deel van onze brigade? 
Mail je motivatie en CV naar tommy@restaurantmaeve.nl. 

Tot snel!
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