catering

Til Vores 2-mands
kantine ved Vesterport,
søger vi en frisk,
dygtig og effektiv
køkkenmedhjælper der
kan lave sund mad
af høj kvalitet.

Nordic Catering søger en medarbejder, som har
mod på at indgå i et godt sammentømret og yderst
professionelt team. Har du samtidig lyst til at prøve
nye opskrifter af, og være med til at sammensætte
spændende menuer, kan du få rig mulighed for at vise
dit personlige håndværk, og sætte dit eget præg på
din hverdag.
I kantinen bespiser vi ca. 400 gæster om dagen.
Vi står desuden for husets mødeforplejning,
receptioner og fester.

Dine primære arbejdsopgaver vil være i det
kolde køkken. Det gælder produktion af salater,
mødeforplejning, sandwich, pålægsfade og
pålægssalater. Dele af den snittede salat og
pålæggen kommer fra vores central køkken.

Vi forventer..
At du er selvstændig og faglig dygtig.
At du er samarbejdsvillig, proaktiv og følger
dine arbejdsopgaver til dørs.
At du er en udadvendt og glad kollega.
At du er mødestabil og præsentabel.
At du er idérig og kreativ.

Desuden er det din opgave at stå ved buffeten, og
sørge for at den står knivskarpt frokosten igennem.
Vi forventer at du indgår i et tæt samarbejde med
vores køkkenchef, og at du har interesse i at deltage
i alle arbejdsopgaver i køkkenet. Du vil få desunden
få 4 søde kollegaer.
Hvis du ønsker at søge stillingen, så hører vi gerne
fra dig hurtigst muligt. Send en motiveret ansøgning
via vores hjemmeside nordiccatering.dk - kontakt
- søger du job. Her kan du uploade din ansøgning
og dit CV. HUSK at skrive "HCA" i overskriften på din
ansøgning!
Ansøgningsfristen er den 10.09.2019 og vi kalder
løbende til samtale.

Vi tilbyder..
Godt job med udviklingsmuligheder.
Gode kollegaer og et godt arbejdsklima.
Et nyt og spændende arbejdsmiljø.
Attraktive arbejdstider, aften- og weekendfri.
Mulighed for ekstra lørdagsvagter (7-15 i perioder)
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Sundhedsforsikring og pension.

Stillingen er 37,5 time og ugen, mandag-torsdag fra kl. 06.00-14.00 og fredag fra kl. 06.30-14.00

