catering

BUFFIST MED FLAIR FOR
FOODDESIGN & VÆRTSSKAB

Kantinemedarbejder
med højt serviceniveau
og godt humør søges til
vores kantine i Valby!
Nordic Catering søger en serviceminded kantinemedarbejder
som vil være med til at gøre vores frokostbuffet lækker og
indbydende.
Kantinen ligger i Valby i sammenhæng med vores
produktionskøkken, hvor vi hver dag producerer 2.000
frokostkuverter til vores glade kunder i Storkøbenhavn.
Hver dag huser kantinen 300 spisende frokostgæster
og det vil være dit job, at give dem en god oplevelse.

Om jobbet
Du vil arbejde side om side med en rutineret kollega.
Jeres fornemmeste opgaver vil være at afpynte maden fra
køkkenet, anrette frokosten på buffeten og sørge for, at den
fremstår præsentabel, når kantinen åbner. Efter frokosten
skal du sørge for oprydning og lettere rengøring.
Arbejdstid: 20-25 timer om ugen – start d. 1. juni 2021
eller før, hvis det er muligt.
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 ansøgning
med ”Buffist 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.

Vi tilbyder..
Om dig
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. Du skal kunne tale og
skrive enten dansk eller engelsk flydende.

Et job 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. 10 - 14.30,
på Marketenderiet, Kirsten Walthers
Vej 5, 2500 Valby

