
Allround food & beverage stage – Pomodori Catering Soest 

Per direct 

 

Voor de culinaire tak van de NoName Group in Soest, zijn wij 

per direct op zoek naar ondersteuning. Deze culinaire tak 

omvat twee soorten catering, namelijk Pomodori en 

NoName Food & Drinks.  

 

‘We’ve got taste’, is het motto van Pomodori. Een motto dat 

wij bij elke opdracht weer waarmaken. Van barbecues tot buffetten en van taarten tot speciale lunches, qua catering 

zijn wij van alle markten thuis.  

 

NoName Food & Drinks focust zich voornamelijk op de catering rondom evenementen. Hierbij kan je onder andere 

denken aan Lekker Laren of het Foodtruckfestival in Baarn. 

 

In de functie van allround stagiair bied je directe ondersteuning aan de F&B manager van Pomodori. Je leert alles 

over het reilen en zeilen binnen de catering. Van aanvragen verwerken tot het serveren van gerechten, je werkt aan 

het hele proces mee. Jouw dag ziet er als volgt uit: 

 

De dag begint natuurlijk met een lekker kopje koffie, of thee. Vervolgens start je je computer op en je verwerkt je 

mail. Je speurt naar aanvragen die verwerkt moeten worden in het systeem. Rond het middaguur duik je de keuken 

in om de chef-kok een handje te helpen met het bereiden van culinaire gerechten die diezelfde avond geserveerd 

worden. Natuurlijk wil jij maar al te graag weten wat de gasten van het eten vinden, daarom ga jij mee om te helpen 

op locatie. Van opbouw tot afbouw krijg je alles van het evenement mee. Zodra het evenement afgelopen is, help jij 

met het inladen van de auto en het opruimen van alle spullen. De afwas komt morgen! 

 

Alle werkzaamheden in het kort: 

- Diverse administratieve werkzaamheden 

- Mise-en-place  

- Op- en afbouw van evenementen 

- Hulp op locatie (van het serveren van hapjes en drankjes, tot het dresseren van de borden) 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die: 

- Hard werken niet onbekend is 

- Geen 9 tot 5 mentaliteit heeft 

- Culinair inzicht heeft 

- Communicatief vaardig is 

- Goed overweg kan met office (Excel & Word) 

- Ervaring in de horeca heeft (Middelbare Hotelschool is een pré) 

- Een rijbewijs heeft 

 

Ben jij die culinaire duizendpoot waar wij naar op zoek zijn? En wil jij niet te veel denken, maar vooral veel doen? 

Stuur dan snel je motivatie en CV naar manouk@noname.nl.  
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