Energimuseet i Tange ved Bjerringbro søger en dygtig kok.
Hvis du udover at være en dedikeret og kreativ kok, også er en holdspiller med glimt i øjet og har den
gode gæsteservice som et grundlæggende DNA – så er her en spændende udfordring for dig.
Energimuseet har årligt ca. 45.000 gæster. Vi har sæsonåbent for turister fra påske og frem til
efterårsferien - der er åbent for skoleelever og erhvervsgæster med møder og konferencer hele året.
Hertil kommer forskellige private selskaber.
Jobbet
Arbejdsopgaverne omfatter især:
-

Den daglige drift (produktion og servicering) af Energimuseets café i tæt samarbejde med
køkkenchefen.
Gennemførelse af møder, konferencer og selskaber.
I samarbejde med museets øvrige personale at servicere museets gæster på hele museets
område – ude og inde.
Diverse ad-hoc-opgaver

Din profil
Du har måske et par år på bagen efter endt læretid og har prøvet lidt af hvert i både det kolde og varme
køkken.
Du er fleksibel og vil ud over dit faglige virke også skulle deltage i vore andre aktiviteter i forbindelse med
serviceringen af vore gæster.
Du har lyst til at udfordre dig selv fagligt og personligt og lægger vægt på at bidrage til et godt kollegialt
samspil med alle i organisationen.
Vort fokus er grøn omstilling og bæredygtighed, hvilket vort menukort også bærer præg af, så du skal turde
udfordre det traditionelle køkken. En arbejdsdag kan foregå både i vort køkken og omkring bålet i
Energihaven og du også vil blive involveret i gennemførelse af events og arrangementer.
Vi tilbyder
Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på trivsel og glæde i dagligdagen.
Der er tale om en 37 timers arbejdsuge og arbejdstiden ligger indenfor museets alm. åbningstider, dog vil
der forekomme enkelte aftenvagter i forbindelse med selskaber.
Stillingen er tidsbegrænset til den 30. oktober med mulighed for forlængelse.
Send din ansøgning og dit CV mrk. KOK til info@energimuseet.dk senest den tirsdag den 8. januar 2019.
Al personlig information behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataforordningen.
Energimuseet er Danmarks oplevelses- og formidlingscenter for energi og den grønne omstilling. Vi nytænker og
udvikler det traditionelle museum. Vi har fokus på gæsten, temaet og professionel kommunikation og skaber en
helhedsoplevelse, hvor gæsten er i centrum. Se mere på www.energimuseet.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig

