OPENSTAANDE VACATURES
Op zoek naar een leuke, afwisselende baan met groeimogelijkheden? En wil jij werken met de leukste
collega’s van Utrecht? Wij zijn op zoek naar vlotte nieuwe medewerkers zowel in de bediening als in
keuken. Overdag serveren wij in onze monumentale werfkelders ontbijt, lunch en high tea. In de winter
serveren wij er ’s avonds onze heerlijke kaasfondue. Al dat lekkers verkopen wij daarnaast in onze
winkel. Bekijk hieronder onze openstaande vacatures:

ZELFSTANDIG KEUKENMEDEWERKER (36 uur – waarvan één dag in het weekend)
Het keukenteam bestaat uit het hoofd keuken en meerdere zelfstandig werkende koks. Iedere dag
werk je met z'n tweeën. De keuken is onderverdeeld in de lunchkeuken en de productiekeuken. Eén
persoon draait de lunchkeuken en maakt alle gerechten van de (afhaal)menukaart. De ander draait de
productie van de bakkerij en maakt de taarten, quiches, scones, brownies, jams, koekjes etc. en alle
producten die we over de toonbank verkopen. Nieuwe keukenmedewerkers starten altijd in de
lunchkeuken, maar kunnen doorgroeien naar het werken in de productie.
Wij zoeken iemand met ruime keukenervaring die open staat om verantwoordelijkheid te nemen en
initiatief te tonen. Interesse? Mail dan je cv en motivatie naar ton@bakkerswinkelutrecht.nl loop even
naar binnen met je cv.

BEDIENINGSMEDEWERKER (minimaal 2 dagen per week – waarvan één dag in het weekend)
Onze bedieningswerkers werken zowel in onze winkel als in de bediening aan tafel. Daarnaast zijn er
altijd veel klusjes zoals het voorbereiden van afhaalpakketten en het verpakken van huisgemaakte
producten die we in de winkel verkopen. Ook afwas en schoonmaakwerk hoort erbij. Vanwege het
afwisselende werk is enige ervaring in de horeca een pré. Een ander pluspunt is het hebben van barista
ervaring. Heb je dat niet? Geen probleem: wij leren jou een hartje in je cappuccino te maken!

SHIFTLEADER BEDIENING (3 of 4 dagen per week – waarvan één dag in het weekend)
De shiftleader stuurt overdag of 's avonds het bedieningsteam aan en is aanspreekpunt voor het
gehele team. Hij/zij heeft overzicht, kan snel schakelen en is heel gastgericht. Bovenal is de shiftleader
degene die een goede 'Bakkerswinkel'-sfeer creëert voor gasten en collega's. Ruime horeca ervaring
en ervaring met het aansturen van een klein team is hiervoor een vereiste. Barista en/of ervaring achter
de bar is een pré.
Ben jij gastvrij, vriendelijk en steek je graag de handen uit de mouwen? Kom dan bij ons werken!
Iets voor jou? Mail dan je cv en motivatie naar aniek@bakkerswinkelutrecht.nl (bediening).

