Sous-chef backstage keuken
De Parade is voor de tournee van 2018, en de jaren daarna, op zoek naar een nieuwe
sous-chef. Als sous-chef sta je dagelijks in de keuken om de (avond)maaltijden te
verzorgen voor iedereen die meereist met de Parade. Het diner duurt van 17:30 tot en
met 20:30. Daarvoor vindt natuurlijk de mise-en-place plaats en na het meegeven van
het diner nog wat afhandeling. Je bent de directe rechterhand van de chef en kan indien
nodig zijn plaats innemen bij de dagelijkse leiding in de keuken.
De backstage keuken draait van 29 juni tot en met 4 september waarbij tussen elke stad
in ieder geval één vrije dag zit. Wel zoeken we iemand die de gehele periode beschikbaar
is en die met ons mee kan reizen langs de verschillende steden.
Onmisbaar voor een sous-chef is:
-

Flexibele aanpak/werkmentaliteit

-

Secure werkwijze

-

Loyale mentaliteit

-

Teamplayer

Vaardigheden:
-

Basis kennis keuken

-

HACCP kennis/uitvoering

-

Bekend met bestelprocedures en voorraadbeheer

-

Uitvoeren van bestaande richtlijnen

Als sous-chef ben heb je een belangrijke rol in de keuken van het festival hart op de
Parade. Je bent de continue factor in de avondkeukens waar de keukenmedewerkers
wisselende diensten hebben, verdeeld over de dag. Samen met de chef heb jij de
touwtjes in handen en is er de mogelijkheid veel te leren in een professionele keuken op
een wervelende plek op de Parade.
Daarnaast krijg je natuurlijk een plek op de camping inclusief alle voorzieningen en een
medewerkerspas voor de theatervoorstellingen.
Het salaris is gebaseerd op een bruto maandsalaris van € 2400,-. Bij verloning per dag,
zoals de Parade dat doet, komt dat neer op € 80,- netto per dag.

Reageren gaat per e-mail middels een motivatiebrief en cv naar
paradekeuken@gmail.com. Vermeld in het onderwerp duidelijk dat het gaat om de
sollicitatie sous-chef. Sollicitaties moeten uiterlijk 6 april binnen zijn en in het Engels
geschreven zijn i.v.m. onze chef. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 en 12 april in
Amsterdam.
We kijken uit naar je sollicitatie,
Groet,
Theaterfestival De Parade

