
BIJBAAN AFWASHULP 

Iedereen hee( in de keuken een even belangrijke rol. De afwasser is in het keukenteam daarom 
onmisbaar. Met je hulpje de vaatwasser laat jij alle pannen en servies weer shinen. Ben jij een harde 
werker, lees dan verder. 

Als afwasser ben je een belangrijke spil in het team en moet je prioriteiten stellen. Want zonder 
schone pannen en servies, kunnen de chefs geen heerlijke gerechten maken en serveren. Het 
zelfstandig bijhouden van de vaat, spoelen en afwassen van de pannen, messen, spatels en het 
serviesgoed zijn de voornaamste taken. Alles moet weer op dezelfde plek liggen. Daarnaast help je 
mee met het schoonhouden en schoonmaken van de (spoel)keuken. 

Spreekt jou dit aan, dan pas jij in ons team. 

Wat zijn onze ingrediënten voor jou: 

● Een gezellig team en nieuwe mensen leren kennen! 
● Zelf mee bepalen wanneer je kunt werken in de weekenden, na school en in de 

vakanIeperiodes. Ook goed te combineren met vrienden, school en sport 
● Een leuke (bij)baan met mogelijkheid om door te groeien 
● Flexibele uren (avond en weekend) 
● Een goed all-in loon (uurloon + vakanIegeld) 
● Volop doorgroeimogelijkheden met name in de keuken 

Welke ingrediënten we zoeken: 

● PosiIeve Vibe en een gezonde dosis energie 
● Je bent niet vies van hard werken 
● Werkervaring is niet nodig 
● Flexibel inzetbaar ook in het weekend 
● WoonachIg in de buurt van Eindhoven 
● Je bent gastvrij met een glimlach 

Wie zijn wij: 
Smaeck Vermaeck is een jong enthousiast bedrijf en dagelijks op zoek naar nieuwe technieken en 
concepten om de combinaIe tussen eten en beleving nog verder te perfecIoneren. Dit doen we in 
onze producIekeuken, catering parIjen en bij thuis diners. 

Hoe ziet het sollicitaCeproces eruit 
Spreekt deze vacature je aan, stuur dan je moIvaIe en CV naar info@smeackvermaeck.nl of een 
appje naar tel 06 2007 7274 

Hebben we een posiIeve match dan plannen we een proefwerkdag. 
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