Hotel Auwirt is al jarenlang succesvol en een gewilde locatie midden in het centrum van Saalbach. Met name de
centrale ligging, de uitstekende sfeer en de gastvrijheid maken dit 4 sterren hotel populair. Het internationale team
van Auwirt hotel, wordt dagelijks geënthousiasmeerd en aangestuurd door een MT team van professionals , met
vele gepassioneerde hotellerie en horeca-meters. Zoek jij een organisatie waarbij je mee mag inrichten aan een
nieuwe hotelformule in Oostenrijk. Join us!
Wij zoeken een Souschef (m/v)
Flexibel; Jij wil alle facetten van onze keuken binnen de hotellerie ontdekken of verder uitdiepen? Wij verwachten
dat jij zelfstandig kan werken van ontbijtdienst, naar het creatief inrichten van het diner (hoofdzakelijk voor grote
groepen, dus creativiteit is gewenst)
Pionieren; Jij beweegt volgens vastomlijnde HACCP regels, en bent daarnaast onderzoekend van aard en komt met
voorstellen en suggesties ter verbetering; ‘we wanna move forward’
Smart; Je bent in staat om je in het Duits en/of Engels goed verstaanbaar te maken, of je bent een slim genoeg, om
je basiskennis razendsnel ‘up speed’ te krijgen.
Passie; Je hebt passie voor je gasten, je wilt ze een ultieme beleving meegeven. Je durft hierbij kritisch naar jezelf en
het hotel te kijken omdat je voor 100% tevredenheid van je gasten gaat. Als team dagen we elkaar uit om deze
100% tevredenheid te waarborgen.
Leef jij volgens het motto; Work hard, play hard, dan pas jij heel goed bij ons team. En bieden wij jou het volgende:
 Goed salaris, dagelijkse kost en een warm bed
 Een werkomgeving waar we gaan pionieren; vallen, opstaan en weer doorgaan
 Een unieke werkervaring in het mooie Saalbach, Oostenrijk
 De mogelijkheid om je ski -en board skills te finetunen
Jij neemt mee?
 Je neemt een mooie dosis ervaring mee vanuit een soortgelijke functie
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, en waar nodig in het Engels en/of Duits
 De mindset van een teamplayer, maar je bent in staat om zelfstandig werken.
 Een flexibele houding t.a.v. uren/dagen

Laat ons zien wie JIJ bent!
Verras ons met een enthousiaste vlog, collage of motivatiebrief + C.V. en verstuur dit naar:
HR@wensbusinessevents.nl
Vragen over deze wereldbaan? Tel : 06-48313497
HR@wensbusinessevents.nl Contact: Anouska Kleen

