
Kantinepersonale med 
flair for fooddesign & værtsskab

Kantinemedarbejdere med højt serviceniveau og godt humør søges 

til del- og fuldtidsstillinger til vores kantiner i Storkøbenhavn! 

Nordic Catering søger servicemindede kantinemedarbejdere som vil være med til at gøre vores frokostbuffet 

lækker og indbydende. Vi servicerer dagligt 20 kantiner i Storkøbenhavn, hvor vores personales fornemmeste 

opgave er at slutanrette dagens frokost som bliver leveret fra vores produktionskøkken i Valby, hvor vi hver dag 

producerer 2.500 frokostkuverter til vores glade kunder i Storkøbenhavn. 

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.

Vi søger både del- og fuldtidsmedarbejdere i hver-

dage og weekender, og leder efter de helt rigtige 

profiler til vores virksomheder. 

Som fastansat på en lokation vil din 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. Derudover vil der være diverse ad 

hoc-opgaver som skal løses dagligt og ugentligt. 

• Initiativrig 

• Struktureret og har et godt overblik

• Serviceminded

• Mødestabil

OM DIG

OM JOBBET

VI FORVENTER AT DU ER:

Som fuldtidsvikar vil du blive oplært på vores 

forskellige lokationer, og ikke to dage vil være det 

samme. Du får en fleksibel og alsidig hverdag hvor 

du får rig mulighed for at udvikle dine kompetencer 

inden for food design og værtskab. 

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 i tidsrummet 7-16 

   i storkøbenhavn

Arbejdstid: 20-37 timer om ugen – start hurtigst 

muligt, men vi venter gerne på de rette kandidater. 

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 din ansøgning og 

dit CV. Mærk ansøgning med ”Kantinepersonale”, og 

skriv gerne hvilken stilling du søger. 

VI TILBYDER...

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du skrive til sab@nordiccatering.dk  eller ringe på tlf. 23370198 

mellem 8-15 alle hverdage. Vi kalder løbende mulige kandidater til samtale.


