Wij zoeken een keukenhulp/afwasser als student of flexijob
GENTBRUGGE
Over Louisianna
Louisianna is een traiteur/cateringszaak die opgestart is in oktober door twee zussen: Louise
en Anna.
“Komende uit een kroost van zes kinderen, weten we dat de momenten aan tafel heilig zijn.
Daarom willen we mensen terug aan tafel brengen voor een goed gesprek met gerechten die
lekker, vers én makkelijk zijn. Wij maken de schotel, jij krijgt de tijd om gewoon te genieten.”
Onze schotels zijn gemaakt om te delen. Daarom bieden we porties aan voor 2, 4 of 6 personen of een veelvoud
hiervan. Leuk voor een gezellige avond tijdens de week, maar evengoed voor een diner met vrienden. Afwisseling
van spijt doet eten, daarom maken we elke twee weken een nieuwe menu met het lekkerste dat het seizoen te
bieden heeft. Van een Wereldkeuken tot klassiekers van bij ons, een Las’Anna maar dan iedere keer anders en een
Plat Préféré van iemand die we kennen. Daarnaast maken we ook soepen, desserts, granola,…
Functieomschrijving keukenhulp/afwasser als student of flexijob:
Uit de jaren ervaring hebben we geleerd dat het succes van een zaak staat of valt bij het vinden van de juiste
mensen. Daarom vind ik het belangrijk dat er wordt gewerkt in een leuke en open werksfeer waar er ruimte is voor
een babbel, je eigen persoonlijkheid en een goede mop! Teamwork makes dreamwork!
Activiteiten:
-

Klaar plaatsen van de verschillende bestellingen voor afhaling

-

Je neemt de verantwoordelijkheid over de afwas

-

Meedragen aan een leuke werksfeer

-

Je springt af en toe bij in de keuken

Profiel:
-

Je wil wat bijverdienen als student of flexijobber en je bent minstens 18 jaar

-

Je kan werken tussen 14u-17u op één of meerdere van deze dagen: ma-di-woe-do-vrij

-

Je bent leergiering, neemt initiatief en je bent in staat om snel nieuwe vaardigheden aan te leren

-

Je kan zelfstandig werken

-

Je werkt proper en hebt oog voor netheid

-

Je bent flexibel en leergierig

-

Je beschikt over een gezonde werklust, drive en tempo

Ons aanbod:
-

We bieden je een heel leuke, afwisselende en uitdagende job in een heel leuke werkomgeving waarin je
ook jouw creativiteit in kwijt kan!

-

Mooie bijverdienste en een aantrekkelijk uurloon

-

Werktijden van 14u-17u, beschikbaar op één of meerdere dagen op maa-di-woe-do-vrij in Gentbrugge

-

Je komt terecht in een start-up waarbij we iedere maand groeien en waarbij jij ook kan bijleren en
meegroeien in ons verhaal

Word jij onze nieuwe collega?
Stuur ons jouw motivatiebrief en cv door naar anna@louisianna.be , tot binnenkort!

