ZELFSTANDIG WERKEND KOK | CREATIVE VALLEY

CREATIVE VALLEY: THE WAY WE WORK TODAY
Creative Valley is de flexibele, high-end kantooromgeving met vooruitstrevende losse
werkplekken, serviced offices en vergaderconcepten. We bieden zelfstandigen, boutique
bedrijven en creatieve corporates altijd een passende werkplekoplossing. Er is keuze uit
vaste werkplekken, studio’s of private lofts en de public areas en alle voorzieningen worden
gedeeld met zo’n 600 medewerkers van bedrijven uit verschillende disciplines; van media tot
technologie en van e-commerce tot healthcare. Er zijn twee locaties: de bestaande vestiging
op Business Park Papendorp en de nieuw te openen vestiging op Utrecht CS.
WORKSPACE AS A SERVICE
Bij Creative Valley werk je vandaag al op de werkplek van morgen. We leveren geen
standaard kantooroplossing maar ‘Workspace as a service’. Wat gebouwen, diensten en
faciliteiten betreft hebben we overal over nagedacht. Het uitgangspunt is simpel: wij zorgen
dat alles perfect geregeld is, zodat de bewoners zich volledig kunnen focussen op waar ze
goed in zijn. Van serviced boardrooms tot brasserie La Vallee en van community events tot
hosts die gasten ontvangen en bewoners tot dienst zijn.
Verder draait alles bij ons om inspiratie, interactie en het faciliteren van ontmoetingen. Het
resultaat is een werkomgeving waar onze bewoners zich niet alleen prettig voelen en
efficiënt werken, maar waarin ze ook onderdeel worden van een betrokken groep
ondernemers en ondernemingen. Samen tellen zij op tot een actieve en kleurrijke community
van ambitieuze gelijkgestemden.
BRASSERIE LA VALLÉE
Het hart van Creative Valley is onze brasserie waar ons team dagelijks fantastische lunches
voorbereidt en van waaruit we de community bedienen met alles wat ze nodig hebben op
F&B gebied. Van vrijdagmiddag borrel tot ‘iets van bitterballen ofzo’, een walking dinner of
een compleet vijfgangendiner.

CREATIVE VALLEY COLLECTIV
Onderdeel van Creative Valley Utrecht CS is onze nieuwe, creatieve en innovatieve meetingen eventlocatie Collectiv. Collectiv is een serie van 7 unieke, multifunctionele meeting- en
event-ruimtes waarin je samen werkt, samen ideeën en ervaringen uitwisselt en samen
resultaat boekt. Bij Creative Valley Collectiv vind je de perfecte ruimte(s) voor iedere
bijeenkomst, wat het doel ervan ook is. Van auditorium tot classroom, van scrum rooms tot
boardroom en van break-out ruimtes tot onze zeer exclusieve private meeting room The
Pavillion. Collectiv is kleinschalig, warm, persoonlijk en behoort in service, uitstraling en
faciliteiten tot de top van de markt.
///////////////////
Voor Brasserie La Vallée & Collectiv zijn wij opzoek naar zelfstandig werkende koks die deel
uitmaken van ons openingsteam!

WAT VRAGEN WE VAN JOU?
-

Je bent creatief;

-

Je hebt ervaring als zelfstandig werkend kok;

-

Een afgeronde MBO koksopleiding is een pré;

-

Je bent een echte teamplayer en vindt het leuk om in een open keuken te werken en
contact te hebben met je gasten;

-

Je bent stressbestendig met een hands-on mentaliteit;

-

Je bent een ster in het bewaken van houdbaarheid & hygiëne;

WAT BIEDEN WE JOU?
-

Een superleuke job met fijne collega’s;

-

Een functie voor 32 of 40 uur per week met flexibele werktijden;

-

De kans om met regelmaat de zaterdag en zondag vrij te zijn;

-

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op verlenging;

-

Salaris tussen € 1.800,- en € 2.200,- op basis van een 40-urige werkweek.

-

Veel variatie in werkzaamheden op een unieke locatie.

GEÏNTERESSEERD?
Mail je CV & Motivatiebrief naar maaike@creativevalley.nl

