Gezocht: IJsjongens- en meisjes,
IJsmannen- en vrouwen
Je kent Frozen vast wel. De ijswinkel van Noordwijk-Binnen. Sinds 1 augustus is Frozen
overgenomen door Dutch Food Concepts. De komende periode willen wij een nieuwe weg
inslaan met Frozen. Natuurlijk wel hetzelfde lekkere ijs, maar wel in een verfrissend jasje.
Om ons daarbij te helpen zijn wij op zoek naar jou. Ijsliefhebbers die ons gaan helpen bij alle
gasten van jong tot oud een glimlach op hun gezicht te toveren.
Wie zijn wij?
Dutch Food Concepts is een event- en beurscateraar van typisch Nederlandse foodconcepten. Wij
ontwikkelen onze eigen concepten en zoeken constant naar nieuwe uitdagingen. De laatste jaren werken
wij steeds meer met ijs, maar wellicht ken je ons ook van de lekkerste verse stroopwafels, poffertjes,
wraps of bijvoorbeeld oliebollen. Met onze foodtrucks gaan wij door heel Nederland (en soms de rest van
Europa) en hebben wij diverse winkel- en horecaconcepten door de gehele regio.
En Frozen dan?
Frozen is ons nieuwste project in het centrum van Noordwijk-Binnen. Wij willen graag zichtbaar zijn in de
dorpskern waar onze activiteiten ooit begonnen zijn. Tien jaar geleden kwam je ons wellicht weleens tegen
in het weekeinde met het bakken van verse stroopwafels in de Dirk. Frozen is een bekende naam in
Noordwijk. De komende periode willen wij eraan werken om Frozen nog leuker te maken. Het moet een
feest voor ouders en kinderen zijn om een lekker ijsje te halen. Iedereen moet zich welkom voelen en met
een glimlach en een lekker ijsje weer de winkelstraat in wandelen.
Oke! Wie ben jij?
Jij bent die enthousiaste man of vrouw, opa of oma, student of scholier die minimaal een vast dagdeel per
week beschikbaar is. Jij kijkt ernaar uit om in de winkel te staan en de klanten van jong tot oud een
glimlach op het gezicht te toveren. Geen ervaring met ijs bereiden of in de horeca? Geen probleem, wij
helpen je graag om dit te leren.
Smaakt dit naar meer? Meteen solliciteren?
Neem contact met ons op! Stuur een sollicitatiebrief en/of CV naar info@frozennoordwijk.nl. Heb je nog
vragen? Je kunt altijd even bellen op 0252-349617.
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