Stillingsopslag
Kirstens Køkken søger køkkenfaglig medarbejder

Kirstens Køkken er et alsidigt cateringfirma med 2 lokationer.
Gennem 10 år har vi lavet ærlig kvalitetsmad med base i Jelling. Ringvejen 1, på
Højagercentret, og i 2018 overtog Kirstens Køkken forpagtningen af Gudenåcenterets
festlokaler og køkken i Tørring.
Derfor laver vi alle former for catering, fra smørrebrød, mødeforplejning og receptioner til
totalarrangementer.
For at en hverdag med så varierende opgaver kan lykkes, deles vi om alle aktiviteter. Så du
skal, ud over at kunne producere lækker mad (varm/kold/bagning), også være klar til f.eks
serveringsopgaver og rengøring/opvask.
Vi tilbyder et fleksibelt arbejdsmiljø med gode kollegaer. Du får stor indflydelse på egne
opgaver og kan byde ind med idéer og løsningsforslag.
I køkkenet er vi en fast stab på 4 medarbejdere . Vi har en uhøjtidelig omgangsform og
sætter pris på godt humør. Der er derudover en flok tilkaldevikarer, som hjælper os efter
behov.
Hvis du har lyst til at blive en del af Kirstens Køkken ønsker vi at:
Du inspirerer os til at blive endnu bedre.
Du kan arbejde selvstændigt, og tør tage ansvar.
Du har energi og gå-på-mod.
Du møder kunder med et smil.
Du er fleksibel og kreativ
Du har en køkkenfaglig uddannelse, eller relevant erfaring.
Du har kørekort.
Arbejdstiden er på gennemsnitlig 37 timer. Den planlægges løbende gennem dialog. Du skal
have lyst til at der i perioder er travlt. Der må påregnes en eftermiddags/aftenvagt pr. uge og
arbejde ca. hver anden weekend.

Ansøgningsfrist: 22. maj.
Forventet ansættelsessamtale: 28. maj
Ansættelse efter aftale.

Du skal sende din ansøgning til kirstenskoekken@mail.dk. Mrk. Ansøgning

Du vil få bekræftelse for modtagelse. Såfremt du ikke bliver indkaldt til samtale eller hører fra
os inden 31 maj, skal du forvente at stillingen er besat til anden side.
Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail eller ringe mellem 13 og 15 på
Tlf.: 22365465.
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