VACATURE PIZZABAKKER GRAND CAFE +
PIZZABAR LA ROCCA
Ben jij die pizzabakker (in spe) die de lekkerste focaccia´s, antipasti´s en
pizza´s weet te bereiden? Ben je niet bang voor een open keuken, direct
contact met de gasten en een prachtige grote houtgestookte oven?
Presteer je onder tijdsdruk en weet je daarbij de kwaliteit van de
gerechten hoog te houden? Dan zoeken wij jou!

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
In Rijnboulder bevindt zich het sfeervolle en industriële Grand Café + Pizzabar La Rocca.
In de oude Rijnhal waar grote namen zoals Dire Straits een concert gaven, staat nu een
houtgestookte pizzaoven van het Italiaanse familiebedrijf Valoriani. De focaccia´s en
pizza´s worden gemaakt van volkoren Rustica meel dat rechtstreeks uit Milaan komt. De
combinatie van sport, recreatie en horeca creëert een dynamische werkplek waar
verschillende doelgroepen samenkomen.
De pizzabakker vervult keukendiensten die zowel de lunch en het diner dekken. Van het
bereiden van eenvoudige gerechten en pizza´s, tot het verzorgen van de mise en place
en het dagelijks schoonhouden van de keuken. De samenwerking met collega`s is erg
belangrijk en daarom is communicatief sterk zijn van belang. Je staat immers in een
open keuken met 1 of 2 andere pizzabakkers/keukenmedewerkers.
De collega die wij zoeken heeft ervaring met het bakken van pizza´s of heeft de ambitie
om zich te gaan ontwikkelen als pizzaiolo. Het volgen van een erkende
pizzaiolo-opleiding is dan ook een optie en iets waar jij vol voor gaat. Jij weet van
aanpakken en samen met jouw collega pizzabakkers en de Teamleider weet jij het
niveau van de keuken hoog te houden voor onze gasten!

Taken en verantwoordelijkheden;
●
●
●
●
●
●

Mede-verantwoordelijk voor het gehele bakproces van deeg tot focaccia en pizza
Mede-verantwoordelijk voor de dagelijkse schoonmaak volgens HACCP
Bewaken van de algemene kwaliteit, hygiëne en klanttevredenheid
Mede-verantwoordelijk voor het onderhoud van horeca- en keukenapparatuur
Intensieve samenwerking met collega pizzabakkers en horecamedewerkers
Verantwoordelijk voor taken die in samenspraak met jou en het team bepaald zijn

WAT VRAGEN WE VAN JE?
●
●
●
●
●
●

Aantoonbare affiniteit met werken in de keuken en/of relevante werkervaring
Bij voorkeur in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne
Training Hygiënecode HACCP en deze weten toe te passen
Heeft oog voor kwaliteit, veiligheid, hygiëne en detail
Kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen
Flexibel inzetbaar, zowel in het weekend als doordeweeks

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Een uitdagende functie in een recent geopend restaurant
Een functie tussen de 20 en 40 uur, uren zijn bespreekbaar
De mogelijkheid tot het volgen van een erkende Pizzaiolo-opleiding
Een marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring
25 vakantiedagen op basis van een fulltime werkweek
Een schitterende werkplek met een zeer hoogwaardige houtoven
Onbeperkt boulder-, klim- en fitnessabonnement voor alle MN Locaties
20% Korting op artikelen van de Mountain Shop
Korting op cursussen en/of activiteiten (Klimcentra, Ardennen, Ski- en
Bergsportreizen);
Informele en dynamische werksfeer met support van een gepassioneerd team

WAAR KOM JE TE WERKEN?
Mountain Network is een snelgroeiende en dynamische organisatie met meer dan 30 jaar
ervaring in de klim- en bergsport. De organisatie heeft 7 klim- en bouldercentra in
Nederland en een outdoorlocatie in de Belgische Ardennen. Op deze locaties verzorgen
wij activiteiten, cursussen en groepsarrangementen. Mountain Network is daarnaast
wereldwijd actief als organisator van ski- en bergsportreizen.
RijnBoulder is één van de nieuwste bouldercentra van Nederland, gevestigd naast de
Decathlon in de Rijnhal in Arnhem. Op nog geen 150 meter van de klimhal heeft
Mountain Network begin 2018 de deuren van haar zesde locatie geopend. Op twee
etages is het mogelijk om te boulderen, te trainen en heerlijk te eten. Het unieke aan
RijnBoulder is de ruimtelijke beleving door de hoogte van het centrum en de de opzet
van de boulderblokken; deze staan los in de ruimte en zijn niet tegen de muur
opgebouwd. In het centrum bevindt zich ook Pizzabar + Grand Café La Rocca waar op
houtgestookte pizza’s en verse focaccia’s worden geserveerd. Dit is het eerste restaurant
dat Mountain Network geopend heeft.
Er is een gezellig team werkzaam met grote affiniteit met de bouldersport en de horeca!
MEER INFORMATIE
Herken je jezelf in deze functie en heb je interesse? Wij nodigen je uit om te solliciteren!
Mail je CV voorzien van foto en motivatie naar onderstaand adres. Geef in het onderwerp
aan dat het om de functie ‘Pizzabakker bij pizzabar La Rocca’ gaat.
Mountain Network
Ta.v. Anne-Maartje de Goede (Teamleider Horeca + Facilitair La Rocca)
Mailadres: personeelszaken@mountain-network.nl
Voor meer informatie over de vacature kan je ook telefonisch contact opnemen met ons
via tel. 088-1236900.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

