Kok søges til kantine i spændende modevirksomhed
Har du flair for at tilberede god mad helt fra bunden med gode
råvarer, er du godt på vej til at blive vores nye kok. Vi søger
snarest muligt en dygtig, kreativ og arbejdsom kok til vores

VI TILBYDER:
•

kantine. Du bliver en del af et team på 3 personer. Team-ånden
er uformel, glad og altid med en god tone. Vi har fælles mål og
sørger for at hjælpe hinanden, hvor vi kan, og når der er brug
for det. Vi kan lide at lave god mad og at yde en høj service.
Vi lægger stor vægt på at kunne tilbyde en sund, varierende
og lækker buffet, forarbejdet af gode og friske råvarer. Der
skal laves mad til både mænd og kvinder, og du skal kunne
balancere mellem de lidt tungere retter til glæde for vores
mandlige kollager og de lidt lettere retter. Vi bespiser ca. 110

Vi tilbyder et job i et travlt og velfungerende
køkken med fokus på håndværk og de gode råvarer

•

Vi lægger vægt på et godt og fleksibelt samarbejde

•

Er arbejdsom og struktureret

•

Vi forventer at du sammen med de øvrige i teamet er
med til at udvikle vores køkken til glæde for de øvrige
kolleger og gæster i huset

personer dagligt og tilbyder morgenmad og frokostbuffet.
Derudover har vi forplejning til møder og arrangementer.
Der er tale om et spændende fuldtidsjob med mange
udfordringer og en attraktiv arbejdstid, der ligger i
dagtimerne. Der vil dog indimellem være aftenarrangementer,

ANSØGNINGSFRIST:
20.07.2020. Vi ser frem til at modtage din ansøgning
på: jobs@dkcompany.com – mærket ”Kok”. Vi
behandler ansøgningerne løbende.

hvor din indsats er nødvendig. Når køkkenchefen holder fri,
skal du selv kunne drive kantinen.

ARBEJDSSTED:
Kanonbådsvej 10, København K.

KVALIFIKATIONER:
•

Faglært kok – med erfaring fra kantinebranchen

•

Som person er du ansvarsfuld, kvalitetsbevidst

TILTRÆDELSE:
Snarest.

og går ikke på kompromis med resultatet

Har du ikke hørt fra os inden den 1. september,
har vi valgt at gå videre med andre kandidater.

•

Du arbejder godt både selvstændigt og
sammen med de andre i køkkenet

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international
koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel.

•

Du er initiativrig, kreativ, nytænkende

Mulighederne er store i en koncern med 22 brands, 14.000 engroskunder,

og ikke bange for at gå foran

220 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-commerce platform.
Den årlige omsætning er 3,1 mia. kr. Koncernen har selskaber i Danmark,

•

Har et smittende godt humør og taler dansk

Norge, Sverige, Finland, Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland, UK, Schweiz,
Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

DKCOMPANY.DK

