Dragsholm Slot søger: Kok til Herskabsstalden
Arbejdssted: Herskabsstalden | Dragsholm Slot - Dragsholm Alle 2A, Vindekilde 4534 Hørve
Tiltrædelse: efter aftale
Til juni slår vi dørene op til vores mad hus i Herskabsstalden. Vi er i fuld gang med at renovere den gamle
Herskabsstald fra 1857 med respekt for historien. Det bliver et madhus med fokus på lokale råvarer, god vin,
slotsbutik med lokale producenter, reception og meget mere.
Vil du være med til at sætte vores gæster i fokus med godt værtskab, er engageret, ansvarsfuld og vil være en del af
et hold som respekterer hinanden, så er det dig vi leder efter til vores nyeste koncept på Dragsholm slot.

Dragsholm Slot
Dragsholm Slot rummer restauranter og hotel
og tilbyder sale og saloner til selskaber, møder
og konferencer. Der er 3 restauranter og 41
hotelværelser, hvoraf 21 af disse er placeret i en
tilstødende bygning.

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
• 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:
• Vi giver plads til din udvikling - både personligt og fagligt
• Fast og stabilt team
• En spændende og ambitiøs arbejdsplads, der er i konstant udvikling
• En uformel og humoristisk omgangstone med professionelle og dygtige kolleger
• Flotte, historiske og inspirerende omgivelser
• Gode medarbejderfordele, f.eks. rabatter i vores koncern, som også tæller Jørgensens Hotel samt Brdr. Price

Kontakt:
Er du nysgerrig på jobmulighederne eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores HR Chef
Kristine Christensen på k.christensen@dragsholm-slot.dk.
Lyder det som noget for dig, så send os dit CV allerede i dag på mail: h.irming@dragsholm-slot.dk.

