Bedrijfsprofiel Restaurant 22HIGH Amersfoort
Sinds 2012 kun je in hartje Amersfoort onbeperkt genieten in het stijlvol ingerichte
wereldrestaurant 22HIGH. Het restaurant bevindt zich tegenover de Hogeschool Utrecht en
heeft een oppervlakte van 1000 m2 met daarnaast een terras van 600 m2.
Het horecaconcept is te omschrijven als een zelfbediening wereldkeuken met diverse
internationale keukens (o.a. Aziatisch, Amerikaans, Frans, Italiaans), waarbij de gerechten in het
zicht van de klant wordt bereid (frontcooking).
Restaurant 22HIGH geeft je een vakantie gevoel, een nieuw verfrissend concept. 22HIGH is
bijzonder, all-inclusive en heeft de grootste live-cooking wereldkeuken van Nederland. 22HIGH
staat voor een culinaire reis van gerechten op hoogwaardig niveau, in een sfeervolle ambiance,
waarbij gasten zich door onze gastvrijheid en kwaliteit een onvergetelijke 22HIGH belevenis
krijgen.
Gasten kopen vooraf een entree ticket voor de gedurende tijdsverblijf, en kunnen vervolgens
grenzeloos genieten van drankjes en de kwalitatief hoogwaardige specialiteiten van de koks uit
verschillende landen achter de kookeilanden. Met internationale teamleden uit alle landen
creëren wij een gezellige uitdagende en fantastische werksfeer.
22HIGH is 7 dagen per week open voor lunch & diner, en straks ook voor ontbijt. Wij zijn een
zeer kindvriendelijk restaurant, dat tevens uitstekend geschikt is voor grote groepen.
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Ben jij gemotiveerd, een teamplayer, flexibel en een echte
horeca man/vrouw?
Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen werken en groeien met dit nieuw te openen
restaurant. Wij zijn onder andere op zoek naar:





Wijkchefs (hoofdbediening);
Bediening;
Frontcooking Koks, chef de parti’s; (Pizza, Bakplaat, Vapogrill, Wok, Sushi)
Spoelkeukenmedewerkers.

Vacatures zijn zowel fulltime als parttime in te vullen. Ook mensen met geen of minimale horeca
ervaring kunnen reageren.
Wij hopen snel met jou een afspraak te kunnen maken, dus reageer nu!

Functieomschrijving Restaurant Medewerkers
Restaurant 22HIGH Amersfoort is op zoek naar medewerkers met de volgende kwaliteiten:

















Gastvrij
Representatief
Eye for detail
Flexibel
Gemotiveerd
Enthousiast
Oplossingsgericht en Ondernemend karakter
Kennis van producten;
Collegiaal
ambitieus
harde en eerlijke werker
gedreven en betrokken
geen 9/ 17 mentaliteit
teamplayer en flexibel
communicatief vaardig ( in staat zijn met gasten contact te onderhouden)
verzorgd en hygiënisch

De volgende functies zijn beschikbaar in het restaurant:




Wijkchefs(hoofdbediening);
Bediening;
Buffetmedewerkers (borden bijvullen).

Interesse?

Spreekt een van deze functies u aan, dan ontvangen wij graag uw CV inclusief motivatie en
pasfoto per email naar cv@22high.com. Vermeldt daarbij voor welke functie u solliciteert en wat
uw relevante werkervaring is in die functie.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Druk- en of typefouten voorbehouden.

