Wie zijn wij:
Met onze imposante BBQ Smoker van 7 meter bestormen wij evenementen door heel
Nederland om hongerige bezoekers te voorzien van heerlijke beefburgers, slow roasted
pulled pork en nog veel meer heerlijke BBQ-gerechten. Daarnaast varen we dagelijks mee op
salonboten door de grachten van Amsterdam om de gasten te voorzien van een heerlijk BBQ
buffet en staan we op bruiloften en partijen bij mensen thuis.
BBQ Events zoekt een:

Medewerker Events/Hulpkok
De functie:
Ben jij iemand met een passie voor koken en dan met name gericht op BBQ? Heb je een
hands-on mentaliteit en ben je zelfsturend? Lijkt het je leuk door het land te reizen om op
verschillende locaties te staan shinen als een echte grillmaster tijdens bedrijfsevenementen,
feestjes in de tuin en op salonboten in Amsterdam? Als medewerker events/Hulpkok ben je
een multitasker met een hart voor koken en BBQ-evenementen.
Werkzaamheden:
• Voorbereidende werkzaamheden in onze keuken/spoelkeuken ten behoeve van
bestellingen op locatie
• Bereiden van BBQ’s op locatie ( BBQ’s opstarten, bereiden van gerechten, inrichten
van buffet)
• Afwassen en schoonmaakwerkzaamheden in onze spoelkeuken
Jij bent:
• Iemand met enige ervaring in cateringwerk
• Op de hoogte van HACCP
• Gastvrij en sociaal ingesteld
• Stressbestendig en een teamplayer
• Gemotiveerd en gedreven
• Beschikbaar in de avonden en weekenden
• Je hebt eigen vervoer ( auto/scooter) om op onze locaties te komen
Wat bieden we jou?
Een gezellige werksfeer in een divers klein team, op verschillende locaties door heel
Nederland. Het gaat hier om een parttimefunctie van minimaal 16 uur per week –

afhankelijk van de drukte rondom evenementen – salariëring afhankelijk van leeftijd en
ervaring, marktconform.
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar info@bbqevents.amsterdam onder vermelding van
‘Vacature Medewerker Events/Hulpkok’.
Informatie:
Voor inhoudelijke vragen over de vacature of informatie over de sollicitatieprocedure kan je
contact opnemen met Kenneth Reumerman op telefoonnummer: 020 334 29 86.
Kijk op www.bbqevents.amsterdam voor meer informatie over onze evenementen.

