KOK TIL VORES KOKKETEAM

Vil du være en del af et stærkt team, der har humor og glimt i øjet? Så har du nu muligheden
på et af Danmarks smukkest beliggende konferencecentre i Grenaa.
ARBEJDSOPGAVER

VI TILBYDER

Som kok ved du, hvad en konferencegæst forventer - både
hvad angår kvalitet og service. Du kaster dig gerne ud i nye
tiltag, der fremmer vores bæredygtige dagsorden.
Sammen med de øvrige kokke, vil du have ansvaret for:
•
Udførelse af alle fagets opgaver med stor
præcision, dygtighed og orden

•

En dynamisk organisation, hvor værdierne spiller en stor
rolle, og som opnår de opsatte mål gennem samarbejde,
kreativitet og energi

•

At du bliver en del af et travlt, ungt og uformelt

•

arbejdsmiljø
At der er fokus på din personlige udvikling og trivsel.

Eksempelvis:
•
Varemodtagelse med kvalitetskontrol
•
Klargøring og anretning
•
Udførelse af egenkontrol
•
Medvirkende til løbende udvikling af drift, processer og
arbejdsgange

•

Fuldtidsstilling på 37 timer. Du må i perioder påregne
aften-, weekend- og helligdagsarbejde afhængig af
hotellets arbejdsflow

•

Løn efter kvalifikationer

•

Tiltrædelse hurtigst muligt

DIN PROFIL
•
•
•

Du er en kreativ, nytænkende kok, der har en grøn
tilgang til gastronomien

Vi glæder os til at modtage en kortfattet
ansøgning og CV inkl. foto.

Du sætter pris på at tilberede bæredygtig og moderne
mad med mening
Du kan arbejde selvstændigt - men forstår også
vigtigheden af tværfagligt teamsamarbejde

•

Du er positiv, engageret og har et godt humør

•

Du er præcis og formår at holde flere bolde i luften på
samme tid

Sendes til: lq@kysthotellet.dk
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du
velkommen til at kontakte direktør, Laila Qvist på
tlf.: 25 39 85 03.
Jobsamtaler vil foregå løbende.

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

NÆRVÆR &
AUTENTICITET

FØRSTE REVLE
EFTER VANDET

LYSE & LUFTIGE
LOKALER

UDSIGT
TIL INDSIGT

fuld valuta for pengene hver gang

langt fra kædekoncepter

friske havbriser til fornyet energi

plads til fordybelse & fornyelse

midt i Danmark

Kystvej 26
8500 Grenaa
Danmark

89 59 59 59
reception@kysthotellet.dk
kysthotellet.dk

Kystvejens Konferencecenter er placeret helt unikt mellem skov og strand i hjertet af
Danmark. På spidsen af Djurslands næse tilbyder vi 4-stjernede konferencefaciliteter,
nyskabende og bæredygtig forplejning, 160 smagfuldt indrettede værelser og gratis
parkering. Vi befinder os langt fra kædekoncepter, men helt tæt på det, der er i
centrum – Jer og jeres ønsker til det fuldendte møde eller konference.

