PUCK ZOEKT KEUKENTEAM
TonTon’s airhockey club PUCK is in februari 2018 geopend als hét airhockey walhalla van Europa.
Met maar liefst 16 verschillende airhockey tafels, een collectie bijzondere andere arcades en
bordspellen is PUCK Europa’s enige airhockey hal. Met een kaart vol seizoensproducten, shared
dining en een vleugje haute cuisine is PUCK een bijzonder restaurant met een wereldse keuken. We
serveren elke dag een mooie lunch/brunch-kaart, lekkere borrelhappen en diner.
Wil jij werken in een team van gemotiveerde collega’s, samen bouwen aan het succes van PUCK en
knallen in een uniek concept in Amsterdam? We hebben momenteel bij ons in de keuken plek voor
twee nieuwe teamleden!
Je kunt je sollicitatie mailen naar onze chef Stijn, via stijn@depuck.nl

ZELFSTANDIG WERKEND KOK (0,7 FT)

Als zelfstandig werkend kok bij PUCK draai je volledig mee met ons team. Je houdt je bezig met de
MEP, draait zowel warme als koude kant, tovert elke dag de mooiste personeelsgerechten uit je
vingers en serveert daarna onze gasten (we hebben plek voor 100 couverts) shared dining,
streetfood style eten.
Salariëring is conform de horeca-cao en naar ervaring, in overleg.
We zijn op zoek naar een kok met minstens 2 jaar aantoonbare ervaring in een professionele keuken,
die Nederlands of Engels beheerst en flexibel inzetbaar is. Momenteel bieden wij ongeveer 30 uur
per week aan.

KEUKENHULP (FT)

Als keukenhulp draag je de verantwoordelijkheid over de spoelkeuken, hét hart van de zaak. Je zorgt
voor een goede bevoorrading van de voorkant, helpt mee met de MEP en springt bij in de keuken
aan zowel warme als koude kant indien noodzakelijk. Daarnaast ben je niet vies van viezigheid, hou
je van een schone werkplek en schrik je er zelfs niet van om een handje te helpen achter de bar als
het nodig is!
Salariëring is conform de horeca-cao en naar ervaring. We zijn op zoek naar een fris en flexibel
teamlid die Nederlands of Engels beheerst.

PUCK is onderdeel van de TonTon Club familie. Naast onze zaak op de Jan Evertsenstraat hebben wij nog twee
bijzondere arcadeplekken in Amsterdam, namelijk op de Wallen (TonTon Club Centrum – Sint
Annendwarsstraat 6) én in het Westerpark (TonTon Club West – Polonceaukade 27). Benieuwd naar wat wij
allemaal doen? Neem een kijkje op onze website;
www.depuck.nl

