KOK (student)
Ter versterking van ons keuken-team zijn we opzoek naar studenten die Studio/K nog meer
op de culturele kaart van Amsterdam willen zetten. Studio/K wordt geheel gerund door
studenten die allemaal inspraak hebben in de bedrijfsvoering en zich daar ook
verantwoordelijk voor voelen. Ook als kok kan je met initiatieven komen en meedenken over
bijvoorbeeld kunst in het restaurant, het veranderen van interieur of het organiseren van een
evenement rondom bijvoorbeeld een filmpremière! Daarnaast heb je bij ons veel
doorgroeimogelijkheden naar andere commissies, die zich met verscheidene facetten van
Studio/K bezighouden, zoals marketing, financiën of programmering. Natuurlijk zijn wij ook
een vereniging, oftewel genoeg feestjes en uitjes!
Wat houdt de functie in?
Als lid van de keukencommissie zal je samen met 10 andere leden verantwoordelijk zijn voor
de gehele keuken van Studio/K Je zal zo'n 2 à 3 diensten tussen de 7 en 8 uur per week
draaien in de lunch- of avondkeuken. Als lid van de keukencommissie ben je
verantwoordelijk voor de smaak en presentatie van alles wat de pass passeert. Daarnaast
denk je mee over een creatieve invulling van de kaart en draag je de verantwoordelijkheid
om de veiligheid en hygiëne in een professionele keuken op peil te houden. Ook ben je
gezamenlijk bezig met de inkoop, marges en evaluatie van de kaart.
Je hebt eens per maand een commissieoverleg en af en toe een bioscoophost-dienst.
Wat vragen we van jou?
- Je studeert nog minimaal 1 jaar
- Je woont in de buurt van Amsterdam
- Je bent 20 uur in de week flexibel beschikbaar
- Je hebt een ondernemende houding
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
- Je wilt ervaring opdoen in een professionele keuken
- Je hebt interesse in eten en werken in een keuken
- Je vindt het leuk om actief onderdeel uit te maken van een vereniging
Wat bieden wij?
Je ontvangt een vast bedrag van €720 per maand voor gemiddeld 19 werkuren per week.
Dit is een unieke bijbaan waarbij je veel verantwoordelijkheid krijgt, een bedrijf runt en
meebeslist over de bedrijfsvoering. Daarnaast word je als lid van de vereniging Studio/K
natuurlijk meegenomen in een hoop gezelligheid en leer je ontzettend snel een grote groep
nieuwe mensen kennen!
Kijk voor meer informatie over Studio/K op www.studio-k.nu of stuur je motivatiebrief
en CV naar sollicitatie@studio-k.nu!

