DRAGSHOLM SLOT – RELAIS & CHÂTEAUX SØGER
TJENERELEV
Vi har travlt på Dragsholm Slot og udvider derfor teamet med en ekstra plads som tjenerelev.
Dragsholm Slot er beliggende i smukke Odsherred kun en time fra København. Slottet rummer
restauranter og hotel og tilbyder sale og saloner til selskaber, møder og konferencer. Der er tre restauranter på slottet: Madbar, Bistro samt slottets gourmetrestaurant, Dragsholm Slot Gourmet,
hædret med en Michelin stjerne siden 2017. I elevtiden på Dragsholm slot bliver man oplært i alt
fra selskaber til “fine dining” i slottets gourmetrestaurant.
På Dragsholm Slot tilbyder vi:
• En spændende og ambitiøs arbejdsplads, der er i konstant udvikling.
• En dynamisk hverdag i hotel- og restaurationsbranchen, hvor ikke to dage er ens.
• En uformel og humoristisk omgangstone med professionelle og dygtige kolleger.
• Flotte, historiske og inspirerende omgivelser.
• Mulighed for overnatning.
• Fast og stabilt team, som har arbejdet sammen i mange år.
• At blive del af Relais & Châteaux-familiens internationale miljø og gode karriere-muligheder.
Din profil:
• Du trives med travlhed og dynamik og kan indgå i et større team med forskelligartede opgaver.
• Du har en god fysik.
• Du er organiseret og har sans for detaljen.
• Du har stor interesse i både mad og vin, og du har lyst til at være en del af et dygtigt tjener- og
kokke-team med høje ambitioner.
• Du trives med roen og naturen uden for København.
• Ser en værdi i at være hos os, der arbejder lokalt med afsæt i geografi, historie og det regionale
køkken i Odsherred.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Ansøgning sendes til Food & Beverage Manager, Peter Fagerland på pf@dragsholm-slot.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter på t: 3117 2569.
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