Wil jij werken in een open keuken dat centraal staat in het restaurant? Pas jij in
een jong, gedreven en ambitieus bedrijf? Wil jij als rechterhand de chef het
restaurant op de kaart zetten?
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.

VACATURE

Sous-Chef

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 Sous-Chef met:
• Ambitie om samen met de chef het restaurant op de kaart te zetten
• Ambitie om het keukenteam aan te sturen
(leidinggevende ervaring is een pre, maar motivatie vinden wij belangrijker)
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Kennis van HACCP
• Gemotiveerde instelling 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 ben jij de rechterhand van chef Tommy. Je hebt een
leidinggevende rol en stuurt het team aan tijdens de mise en place en het servies. Je
bent actief betrokken op het gebied van innovatie, groei en vernieuwing. Kortom,
samen met het team zorg jij voor een constant kwaliteitsniveau en een soepel servies!
Wij bieden jou:
• Een leidinggevende rol in een jong, gedreven en ambitieus keukenteam
• Een werkplek in een gloednieuwe ruime, open keuken
• De kans om een nieuw restaurant op de kaart te zetten
• Ruimte voor jouw inbreng en ontwikkeling van je kennis en ervaring
• Ruimte voor professionele en persoonlijke groei
• Een werkplek in hartje Utrecht
• Fulltime dienstverband met 2 vaste aaneengesloten weekenddagen
• Start in voorjaar 2022 - startdatum in overleg
Ben je enthousiast geworden en word jij deel van onze brigade?
Mail je motivatie en CV naar tommy@restaurantmaeve.nl.
Tot snel!

