Mundheld søger tjener
Ny Hotel Britannia A/S
Vi søger en ny kollega til Mundheld som sætter en ære i at yde god service og forstår at god service og
godt værtskab går hånd i hånd.
Har du personlighed, naturligt smil og lyst til at tage ansvar for vores mange gæster, og er du uddannet
tjener (gerne sommelier) og gør du altid dit ypperste i bestræbelsen på at opfylde gæsternes ønsker og
behov - så vil vi rigtig gerne mødes med dig.

Bæredygtighed og dyrevelfærd.
Mundheld går op i bæredygtighed når det kommer til naturen omkring os. Vi har ekstra fokus på vores
grøntsager, dyrevelfærd og havet omkring os. Vi er også økologiske hvor vi syntes det giver mening, og
hvor vi syntes det smager bedst.
Vores køkken er netop blevet totalrenoveret og bliver taget i brug første gang den 7. marts på Appetiit
og den 16. marts på Mundheld.

Det nye MUNDHELD
Mundheld er hotellets pæne restaurant med få pladser og private dining. Menuen byder fra 16. marts
2022 på 10, 15 eller 20 serveringer hvortil man kan vælge en vin-, saft- eller ølmenu, eller selv vælge
vin det eksklusive vinkort. Stilen er afslappet og jordnær, med høj faglighed og dygtigt håndværk.
Vores gæster er fra hele byen, hotellet og byens erhverv.
Se mere om www.mundheld.dk
Vi søger dig
Som er uddannet tjener og gerne sommelier eller med stor interesse for vine.
Vi forventer du har erfaring fra lignende stilling og du kan arbejde i teams og selvstændigt. Som kollega
ønsker vi en person som af natur er positiv, en god kollega og vil støtte op om en god
medarbejderkultur i hele huset.
"Hos os er vi alle i samme båd og skal samme vej"

Vi tilbyder
En stilling med løn efter kvalifikationer
Overenskomst med bl.a. feriepenge, pension og særligt ferietillæg
Deltid eller fuldtid - vi har flere muligheder.
Et internationalt miljø med mange udenlandske gæster.
Send en motiveret ansøgning med opdateret CV og billede til Lizette G. McCarthy på mail
lgm@britannia.dk
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Palle Storinggaard på mail ps@britannia.dk eller mobil
27135556

