DRAGSHOLM SLOT - RELAIS & CHÂTEAUX SØGER TJENER
Dragsholm Slot i smukke Odsherred en time fra København søger en tjener til tiltrædelse snarest og på
fuld tid. Dragsholm Slot rummer restauranter og hotel og tilbyder sale og saloner til selskaber, møder og
konferencer. Der er 3 restauranter på slottet: Madbar, Bistro samt slottets gourmet-restaurant ”slotskøkkenet”, hædret med en Michelin-stjerne i 2017. Grundet travlhed udvider vi nu tjenerstaben og ruster os
til fremtiden.
Stillingen:
Stillingen indebærer både at køre a la carte og selskaber. Der er vin- og menu præsentationer ved serveringerne. 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 faglært eller har god erfaring fra gourmet restaurant
•
Du trives med travlhed og dynamik og kan indgå i et større team med forskelligartede opgave
•
Du har en god fysik
•
Du er organiseret og har sans for detaljen
•
Trives med roen og naturen udenfor København
•
Kan indfinde dig på et sted der arbejder lokalt med afsæt i historie og et regionalt køkken
•
Du har stor interesse og viden inden for både mad og vin og du har lyst til at være en del af et
dygtigt tjener- og kokketeam med høje ambitioner
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 F&B Chef, Peter Fagerland på:
pf@dragsholm-slot.dk eller tlf. 31172569
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