ELSKER DU MAD OG GLADE KUNDER? ER DU GOD TIL BÅDE MENNESKER OG SYSTEMER?
Vi søger en dygtig kok til Send Flere Krydderier, Kulturhuset Union, Nørre Allé 7. Som kok skal du være
drevet af ønsket om altid at producere og servere det bedste måltid, og i tæt samarbejde med vores
køkkenchef skal du være med til du skal lede og fordele arbejdsopgaverne, optimere
køkkenstrukturer og -processer samt sikre, at hver eneste kunde, hvad enten der er tale om
cateringkunder eller gæster i vores Spiseri, får en god madoplevelse.
Send Flere Krydderier er en særlig arbejdsplads, hvor rummelighed og vækst ikke er hinandens
modsætninger, men forudsætninger. Vi er en socialøkonomisk virksomhed i rivende udvikling, og vi
har travlt i vores køkken. Derfor er det også vigtigt, at du både er god til mennesker og systemer. Du
skal være resultatorienteret og begejstres, når opgaverne lykkes og samarbejdet flyder. Det bliver
således din opgave at holde motivationen høj i hele køkkenteamet, sikre effektiviteten og være med
til at skabe en god forretning.
Vi søger en kok, som
har relevant arbejdserfaring inden for cateringkøkken, restaurantkøkken o.l.
er drevet af altid at servere det bedste måltid og elsker at stå i køkkenet
er nysgerrig på at udvikle nye og krydret opskrifter sammen med dine kolleger
er en god praktiker og kan lide at tage fat
har et godt overblik, er god til at bevare roen og løse udfordringer
kan skabe motivation og arbejdsglæde - også, når der er travlt
har erfaring med eller lyst til at arbejde på en mangfoldig arbejdsplads

Ansøgningsfrist senest d.17. juli 2022. Ansættelse efter aftale og gerne snarest muligt. Send ansøgning
og CV til info@diversityworks.dk Vil du vide mere om jobbet, så kontakt Mirka Mozer på
mm@diversityworks.dk

Send Flere Krydderier er et Spiseri og en cateringvirksomhed på Nørrebro, som tilbereder og sælger
lækker mad med afsæt i etniske minoritetskvinders kogekunst. Vi er en socialøkonomisk virksomhed,
der har som mål at vokse og skabe nye arbejdspladser.

Læs mere på www.sendflerekrydderier.dk

