catering

Cater søges
til det kolde
køkken i vores
frokostproduktion

Nordic Catering søger en dygtig cater med speciale
i det kolde køkken, og som også vil være med til at
gøre vores buffeter lækre og indbydende.
Vi holder til i Valby, hvor vi hver dag producerer 1.600
frokostkuverter til vores glade kunder i Storkøbenhavn.
Udover daglig frokostproduktion driver vi vores egen
kantine samt 7 eksterne - og laver eventcatering i stor
stil til vores søsterselskab Nordic Event.
Om jobbet
Vi producerer mad til vores kunder, der får maden
bragt ud af vores 5 chauffører, og til kunder, der
dagligt kommer og spiser hos os. Du indgår i et team
på 2, og de første 4 timer om dagen, producerer du
pålægsanretninger og pakker til de eksterne kunder.
Resten af dagen skal du afvikle vores 3 buffeter.
Der vil være direkte kundekontakt, når du er på buffeten.

Om dig
Du er uddannet cater med erfaring fra lignende
produktion. Du har prøvet at lave mad til mange
mennesker, og sætter en ære i at give kunden den
bedste oplevelse - hver gang.
Du er udadvendt og trives med kontakt til kunder og
kollegaer. Du er kreativ og elsker at anrette mad på
spændende måder - og så er du en god kollega, med
godt humør og en positiv attitude.
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. Mærk din ansøgning "Cater Valby"
Ansøgningsfristen er den 09.09.2019 og vi kalder
løbende til samtale.

Vi tilbyder..
Et fuldtidsjob med ordnede forhold og overenskomst. Vi er certificerede under Servicenormen og
tager vores ansvar meget alvorligt. Vi har en uformel omgangstone og tager hensyn til hinanden.
•
- Løn efter kantineoverenskomsten
•
- Pensionsordning
•
- Sundhedsordning
•
- Arbejdstiden er fra kl. 06 - 14, fredag 06 - 13.30 på Marketenderiet, Kirsten Walthers Vej 5, 2500 Valby

