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NORDIC CATERING

SØGER KØKKENLEDER

Om jobbet:
I forbindelse med at Nordic Catering vokser, søger 
vi en selvstændig og ambitiøs køkkenleder til vores 
kantine i Ballerup, med ansvar for produktion og 
ledelse af 1-2 medarbejdere. 
 
Du har ansvaret for kantinens drift, og sørger for at 
kantinen leverer tilfredsstillende resultater ift. Nordic 
Caterings koncept og kontrakten med kunden. 
Ligeledes får du ansvar for egenkontrol, varebestil-
ling og kantinens generelle omdømme udadtil.

Du bliver en del af et team på i alt 2-3 medarbejdere, 
der skal servicere ca. 120 dagligt spisende.

Om jobbet:
● Du er faglært kok.
● Brancheerfaring inden for drift af 
storkøkkendrift og/ eller catering.
● Passioneret kok med særligt fokus på 
kvalitet i råvarer og retter. 
● Kan samle helhedsindtrykket af kantinen, 
smag, anretning og spiseoplevelsen og 
få disse til at spille perfekt sammen.
● Er fleksibel og lydhør over for gæsternes ønsker. 
● Du er selvstændig og kan beholde 
overblik, særligt når der er travlt.
● Du vægter bæredygtighed, sundhed og økologi. 
● Kun sammen når vi mål, er kendetegnende 
for dig som køkkenleder.

Om os: 
Nordic Catering hæver niveauet for kantinedrift 
gennem professionelle køkkenfolk, i mange 
kantiner i København og omegn. Vi tilbyder 
alt fra morgenmad, frokost og aftensmad til 
mødeforplejning, events og take-away. 

Nordic Catering er en del af Nordic Solution, som 
udover Nordic Catering består af Nordic Event og 
Marketenderiet i København. 
 
Med over 60 fastansatte og mere end 15 år i bran-
chen, har vi den erfaring og ekspertise, der kræves 
for at kunne levere den bedste kvalitet i markedet. 
 
Nordic Catering startede i 2007 og er en solid og 
dynamisk virksomhed i vækst. Vi leverer dagligt 
over 2000 frokostordninger til det københavnske 
erhvervsliv og driver en række eksterne kantiner.

Ansættelsestidspunkt:
Hurtigst muligt, men venter gerne på den rette 
kandidat. Der vil løbende blive afholdt samtaler. 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt ekstern 
produktionschef Sandie Bøje på telefon 2337 0198.
 
Send en motiveret ansøgning samt cv og 
eventuelle anbefalinger til sab@nordiccatering.dk

Høj løn!
Ingen aftenarbejde
PERSONALEANSVAR
Fantastiske kollegaer!


