
   

catering

Er du vores 
nye kollega?

 
Nordic Catering holder til i Valby, hvor vi dagligt producerer 
2.000 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. 

Du får nogle dedikerede kollegaer, og hos os får du både 
ansvar og indflydelse på dine opgaver. Vi forventer, at du 
byder ind med ideer og initiativer, så vi hele tiden kan 
udvikle os til glæde for vores kunder. 

Om jobbet 
Vi arbejder i teams på forskellige stationer. Du vil indgå i 
arbejdet på alle stationer, hvilket betyder, at du skal have 
lyst til at arbejde med produktion af alle typer mad.  

Vi søger to kokke til vores varme afdeling – hvoraf én skal 
have øje for det grønne køkken, da vi skal bruge en vega-
ner/vegetar kok. 

Hvis du ønsker at søge stillingen, så hører vi gerne fra dig 
hurtigst muligt. Send en motiveret ansøgning via vores hjem-
meside; Nordiccatering.dk – kontakt – søger du job.
Her kan du uploade et par ord om dig selv og dit CV. Mærk 
ansøgningen med ”Kok Valby”. Hvis du har spørgsmål 
til stillingen kan du skrive til bme@nordiccatering.
dk eller ringe på tlf. 36380402  Vi kalder løbende mulige 
kandidater til samtale. 

NORDIC CATERING 
SØGER 2 DYGTIGE KOKKE

Dine opgaver er
• Produktion af frokost
• Pakning til udbringning
• Sparring med køkkenchefen omkring menuer
• Produktudvikling
• Rengøring
• Mulighed for produktion til eventcatering 

Om dig 
• Uddannet kok 
• Brænder for at lave god mad
• Erfaring fra lignende produktion 
• Fleksibel
• Kreativ tilgang til menuplanlægning 
• God kollega, med positiv attitude
• Du skal kunne tale og skrive enten 
 dansk eller engelsk flydende. 

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
   + personligt tillæg efter kvalifikationer
• Pensionsordning
• Sundhedsordning
• Arbejdstiden er fra kl. 06 - 14, 
   fredag 06 - 13.30 på Marketenderiet,                

Kirsten Walthers Vej 5, 2500 Valby


