DRAGSHOLM SLOT - RELAIS & CHÅTEAUX SØGER KOKKEELEV
Grundet travlhed udvider vi nu kokkestaben og ruster os til fremtiden.
Dragsholm Slot i smukke Odsherred en time fra København søger en kokkeelev til tiltrædelse snarest.
Dragsholm Slot rummer restauranter og hotel og tilbyder sale og saloner til selskaber, møder og
konferencer. Der er 3 restauranter på slottet: Mad bar, Bistro samt slottets gourmet-restaurant
"slotskøkkenet", hædret med en Michelin-stjerne i 2017.
Stillingen:
Stillingen indebærer både at køre a la carte og selskaber. Der bidrages i det daglige arbejde med en
individuel, høflig og professionel service overfor alle gæster i restauranten med fokus på omsorg,
værtskab og faglig kunnen. Du vil være daglig ambassadør for Dragsholm Slot og du sætter en ære i at
give gæsterne en oplevelse ud over det sædvanlige.
Din profil:
• Du er opsøgende og interesseret i dit fag og dets udvikling, trends og tendenser
• Du sætter en ære i at arbejde med gode råvarer og er glad for naturen
• Du er mødestabil, ansvarsbevidst og ambitiøs
• Du kan bevare overblikket og det gode humør og ikke bange for at have travlt
• Du ønsker at indgå i et dygtigt kokke- og tjenerteam
Vi tilbyder en spændende og udfordrende fuldtidsstilling, hvor gæster, gode kolleger, udvikling, kvalitet
og unikke oplevelser er i fokus. Et professionelt, men uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi tager et fælles
ansvar for opgaverne, passer på hinanden og giver vores gæster unikke oplevelser. Gode
medarbejderfordele f.eks. videreuddannelse, rabatter i vores koncern som også tæller Jørgensens Hotel i
Horsens samt Brdr. Price i København, Aalborg og Herning.
Der vil være mulighed for overnatning på matriklen.
Ansøgning sendes til job@dragsholm-slot.dk
Start forventes omkring 1. juni 2021.
Samtaler afholdes løbende.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Ved yderligere spørgsmål rettes henvendelse til Køkkenchef, Jeppe Foldager på:
j.foldager@dragsholm-slot.dk
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