Erfaren kok søges
Er du kok og søger du et job hvor selvstændighed, udfordringer og
udvikling er i vigtigt og har du interesse for sund mad og tæt kontakt
med gæsterne? Så er det dig Vejen Idrætscenter og Sportshotel Vejen
mangler.
Sportshotel Vejen
Vi har oplevelser i fokus. Med nytænkning og engagement arbejder vi
aktivt på at skabe et mødested for sportsfolk, foreninger, erhvervsfolk og
private.
Engagerede medarbejdere lægger sig i selen for at give vores gæster gode
oplevelser. Læs mere på www.vejenic.dk
God service, glade gæster
Du bliver del af et team på 10 fastansatte, heraf 4 kokke og en række løst
ansatte. Vi har en afslappet atmosfære i et godt arbejdsmiljø, hvor
service er en meget vigtig del af hverdagen. Vi har plads til 2000 gæster
til både sportsophold, konference, privatfester, koncerter og receptioner.
Dit job
• Tage ansvar for produktion og anretning samt have en holdning til kvalitet
og gode råvarer.
• Egenkontrol, rengøring og varemodtagelse i tæt samarbejde med dine
kollegaer.
• Bagning af brød og kager.
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Udadvendt kok med erfaring
• Du er udlært kok med erfaring i afvikling af større selskaber.
• Du brænder for at lave sund mad af gode råvarer.
• Du er fleksibel, ansvarsbevidst, har god ordenssans og servicegenet
er i top.
Vi tilbyder
• En spændende hverdag i et team der vil gøre en forskel.
• En attraktiv arbejdsplads fyldt med aktiviteter og mennesker.
• En arbejdsplads i stor udvikling, med visionære planer, stolthed og høj
kundetilfredshed.
• Pensionsopsparing.
• Fordelagtige ordninger indenfor motion og velvære.
• En uformel omgangstone kolleger imellem, men frem for alt et
professionelt team af dygtige medarbejdere.
Vejen Idrætscenter har åbent alle dage – hele året, hvorfor arbejdstiden vil
være fordelt over hele ugen både dag og aften. Start så hurtigt som muligt
og løn efter aftale.
Er du interesseret?
Vi indkalder løbende ansøgere til samtale.
Send din ansøgning hurtigst muligt til mf@vejenic.dk.
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