
Vi løber stærkt i køkkenet og har brug for ekstra hænder!

Derfor søger vi hurtigst muligt en frisk, ansvarsfuld og erfaren kok eller køkkenassistent,  
der kan være os behjælpelig i vores A lá Carte restaurant og i forbindelse med andre
selskabsarrangementer, både i hverdage og weekender.
- Gerne fuldtid med opstart hurtigst muligt.

I restauranten serverer vi ud over dagens middag, moderne A la carte danske retter, men også inspireret
af det franske køkken - fisk og skaldyr er vigtige råvarer i køkkenet. Vi ser frem til at modtage dine
kreative indspark, håber du er villig til at lære fra dig og kaste nogle udfordringer til vores søde
kokkeelev.

Vi tænker du er:
- Enten er udlært kok eller køkkenassistent med en god portion erfaring for A la carte 
- Du er rutineret, ansvarsbevidst og det afskrækker dig ikke at tage vagten alene, udenfor sæsonen hvor
restauranten er knap så overrendt. 
- Villig til at indgå i et lille team, med en uformel omgangstone
- En humørspreder med gå-på-mod
- I stand til at holde hovedet koldt under pres
- En driver, der har lysten til at dele sine erfaringer og være med til at sætte sit præg på 
   menuen sammen med resten af teamet. Vi er altid åbent for nye ideer!

Send os en ansøgning
Hvis du kan se dig selv i den ovennævnte beskrivelse, ser vi meget frem 
til at hører, hvad netop du vil kunne bidrage med til stillingen. 
Send din ansøgning vedlagt cv til info@thyboronhotel.dk - hurtigst muligt!
 - har du spørgsmål er du velkommen til at give vores køkkenchef 
Ida Petersen et kald på T: 40 20 74 23
Samtaler afholdes løbende - vi venter gerne på den rigtige.

Restaurant Bølgen i Thyborøn søger
en dygtig kok / erfaren køkkenassistent
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