
RESTAURANT DAMIER

JOIN OUR TEAM
Hotel Damier is een 4*-hotel ,  gelegen op de grote markt van Kortrijk .  

Het hotel bestaat uit 65 kamers ,  een restaurant ,  een brasserie & een 

cocktailbar ’Sprezza ’  en 2 banketzalen .  Wij zoeken een getalenteerde 

chef met ervaring die kan koken op niveau .  Iemand die een klassieke 

keuken kan brengen op een hedendaagse manier en kookt met 

hoogstaande producten .  U bent een persoonlijkheid die werkt met 

liefde voor het vak en de mensen om U heen .  U neemt de leiding over 

het voltallig team en wordt daarnaast ondersteund en omkaderd door 

mensen die administratieve taken en aanwervingen coördineren .  Uw 

focus ligt dus 100% op de keuken .    

CHEF-KOK  

voltijds

Menu 's opstellen
Het budget van de keuken opvolgen (omzet , ratio , marge , . .)
Bestellingen plaatsen .

 
 

Je bent flexibel & een echte coach .
Je hebt ervaring als leidinggevende binnen een servicegerichte 
omgeving (hotel , restaurant , . . .) .
Gedreven en positief ingesteld .
Woonachtig in West- of Oost-Vlaanderen .
Met een goede beheersing van de talen : Nederlands of Frans of Engels .

 

TAKEN  

PROFIEL

HOTEL  DAMIER  BIEDT  U  

Een voltijds contract met een mooie verloning .
Wij werken met een flexibel uurrooster zodat u niet elk weekend moet 
werken .
Hotel Damier maakt deel uit van een internationale holding : Damier 
Group . Uitdaging , dynamiek , creativiteit , . . . is dagelijks aanwezig in deze 
job .

Mail uw cv naar Catherine Debal, gm@hoteldamier.be, 
alle cv's worden discreet  behandeld. 

 

Datum indiensttreding overeen te komen . 
 

De chef-kok is eindverantwoordelijk voor de bereiding van de gerechten , 
stuurt daarbij de volledige keukenbrigade aan en drukt een belangrijk 
stempel op het culinair niveau van het bedrijf .  

Voor deze vacature gaan we op zoek naar een ambitieus persoon met ruime 
ervaring . De ideale kandidaat voor deze functie beschikt over volgende 
vaardigheden , competenties & ervaring :  

www .hoteldamier .be / Facebook ; Restaurant & Brasserie Damier


