nICE! Roomijs & Sorbet zoekt
ijsbereider (m/v)
Wie is nICE! – Roomijs & Sorbet ?
nICE! produceert en verkoopt sinds 2015 ambachtelijk room- en sorbetijs via haar ijssalons in
Huldenberg en Overijse. Voorverpakt ijs wordt verkocht via lokale supermarkten en speciaalzaken en
nICE! verhuurt mobiele ijstogen voor events, feesten en festivals.
In het voorjaar 2019 start nICE! een nieuw verkooppunt in de Smaakmarkt te Mechelen (foodmarkt),
we bouwen onze webshop uit en er staan nog heel wat projecten op stapel.
Om deze groei te kunnen realiseren zijn we op zoek naar extra vaste medewerkers om ons huidig
team van medewerkers uit te breiden.

Als ijsbereider werk je mee in ons atelier (te Huldenberg) en sta je in voor
-

de productie van artisanaal room- en sorbetijs, volgens het recept van nICE!, bestemd voor
verkoop in onze ijssalons of bestemd voor doorverkoop aan retail en horeca;

-

de productie van ijstaarten en andere ijsdesserten;

-

respect voor de HACCP-regelgeving;

-

orde en netheid in het atelier;

-

occasioneel transport van afgewerkte producten van en naar de ijssalons of horeca-/retailklanten;

-

occasioneel serveren van ijs op events of hulp in de ijssalons.

Je bent
-

Energiek en werken met voeding in een keuken-omgeving motiveert je;

-

Graag fysiek bezig;

-

Leergierig en vindt het leuk om met een gepassioneerd team samen te werken;

-

Punctueel, je kan gestructureerd werken en signaleert tijdig problemen;

-

In de wieg gelegd om invulling te geven aan service en klantvriendelijkheid;

-

Ordelijk en zorgzaam in het navolgen van de hygiënecodes;

-

Bereid tot occasioneel werken in het weekend en avondwerk tijdens het ijsseizoen;

-

Vlot in het begrijpen en spreken van Nederlands en hebt noties van Frans en Engels;

-

Stressbestendig en communicatief;

-

Bereid om een opleiding tot ijsbereider te volgen.

We bieden
-

Een parttime of fulltime functie aan, en dit gedurende het volledige kalenderjaar;

-

Een leerzame plek voor mensen met passie voor artisanaal ijs en horeca;

-

Een correcte verloning, rekening houdend met ervaring, en een grote mate van
zelfstandigheid;

-

Een opleiding tot ijsbereider;

-

Een gevarieerde job in een ijsatelier dat deel uitmaakt van een snelgroeiende organisatie;

-

Kansen om door te groeien tot een functie die jij ambieert;

-

Een aangename werkplek omringd door dynamische en gedreven collega’s.

Startdatum: onmiddellijk of te bespreken
Solliciteren: Stuur CV + begeleidende brief naar info@n-ice.be
Meer informatie over nICE! kan u terugvinden op www.n-ice.be

