Kok søges til Hotel Britannia.
Café Appetiit & Restaurant Mundheld

Vi søger en dygtig og erfaren kok (uddannet) som vil være med til at udvikle vores Café Appetiit og
Restaurant Mundheld.
Café Appetiit er hotellets café, bar og lounge område. Det er her vores overnattende gæster nyder deres
morgenmad og også her serveres der god frokost og aftensmad. Hotellets konferencegæster nyder deres
frokost her.
Caféen er hotellets omdrejningspunkt stedet hvor gæsterne kan mødes til kaffe, drinks eller bare en kold øl,
der er travlt med hotellets og byens gæster, fra morgen til aften hele ugen.
Cafè Appetiit nye flotte terrasse har åbent i sommerperioden.
Cafè Appetiit har åben alle ugens dage.
Restaurant Mundheld er hotellets pæne restaurant med konceptet ”Nordic Dining”, torsdag-lørdag tilbyder
menuer og a la carte til ophold og byens gæster.
Vi lægger stor vægt på kundeservice og det gode værtskab, uanset hvor man er på hotellet, lige som det at
være en god kollega, er en del af kulturen.

Er ovenstående noget for dig, så har vi også lidt forventninger til dig.
•
•
•
•
•

Du har minimum 2 års erfaring som kok og er uddannet
Du er vant til at have travlt og kan bevare et godt overblik
Du kan tage ansvar, er fleksibel og mødestabil
Du kan arbejde selvstændigt, i teams og målrettet
Du er positiv og en god kollega der vil være med til at bevare en god medarbejderkultur

Vi tilbyder.
•
•
•
•
•

En fuldtidsstilling, fast løn og god vagtplan
Ordnet forhold med overenskomst bl.a. pension, ferie og sygepenge
Et internationalt miljø med mange udenlandske gæster
Et nyrenoveret hotel der er i udvikling
En god medarbejderkultur og et godt værtskab

Er du fortsat interesseret?
Send ansøgning med opdateret CV med billede og min. 1 relevant reference på mail til info@britannia.dk
og skriv i emnefelt ”ansøgning som kok”. Ønsker du at hører mere om stillingen, kontakt køkkenchef
Christian eller souschef Marc på telefon 75 13 01 11
Vi ønsker stillingen besat inden udgangen af februar 2021.

Se mere om Hotel Britannia på www.britannia.dk

