Super dygtig cater eller køkkenassistent til Danhostel Kerteminde & Skovpavillon
Vi har travlt og søger derfor en kollega til vores køkken.
Du vil indgå i et team med kompetente og flinke kolleger på en arbejdsplads, hvor vi værner
om vores ansatte og lokalområderne. Vi bestræber os dagligt på at blive bedre til det, vi er
gode til. Vores gæster deltager typisk i møder, konferencer, selskaber og lign. arrangementer,
vi har i huset.
Du får en spændende og alsidig hverdag, der vil bestå af at tilberede og anrette buffeter og
menuer til vores gæster. Du vil for det meste være på arbejde med andre kollegager, men der
vil være tidspunkter, hvor du arbejder alene. Det må forventes at der i perioder kan
forekomme andre arbejdsopgaver fx rengøring af værelser og klargøring af møde- og
festlokaler.
Vi tilbyder dig:
- Fast arbejde med mulighed for faglig og personlig udvikling
- Godt arbejdsmiljø i en varieret hverdag
- Indflydelse og gode arbejdstider, dog må weekendarbejde ca. hver anden weekend i
sæsonen påregnes
Vi forventer at:
- Du er uddannet cater, køkkenassistent eller har en tilsvarende uddannelse
- Minimum 3 års erfaring inden for de sidste 5 år
- Har kørt selskaber på over 50 personer fx 3 retters menuer
- Har dokumenteret erfaring med at tilberede og anrette kolde, lune og varme retter
- Du kan planlægge og styre egne arbejdsgange og kan påvise erfaring med dette
- Er fleksibel i forhold til arbejdstider og weekendarbejde
- Du har en åben, ærlig og hjertelig måde at kommunikere på
Vi leder efter en person, der kan arbejde selvstændigt, er serviceminded, moden og stabil
samt er åben overfor nye tiltag og ideer.
Vi driver både Danhostel Kerteminde og Danhostel Svendborg, der er således mulighed for at
arbejde begge steder.
Løn der svarer til kvalifikationer og engagement.
Ønsker du yderligere informationer – eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at
kontakte køkkenleder Joan Knudsen på 28932760
Du søger stillingen ved at sende en ansøgning til jh@danhostel-svendborg.dk
Vi afholder løbende samtaler. Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.

