Lille Grynborg søger en køkkenvant m/k snarest muligt.
Vi er et landsted som tilbyder Bed & Breakfast overnatninger, Bondegårdsferie, Kurser, Udlejning af
festlokaler, Komplette arrangementer med menuer og meget andet.
Du må meget gerne have dit eget CVR nummer og fakturere os for dine timer, men det er ikke et krav.
Vores forventninger til dig:
- Du skal kunne arbejde selvstændigt
- Du skal være i stand til at bevare overblikket i hektiske situationer
- Du skal kunne arbejde både tidligt om morgenen, sent om aftenen og i weekender
- Du skal kunne indgå i et kollegialt fællesskab
- Du skal være villig
llig til også at tage rengøring af værelser m.m, når dette er påkrævet.
- Du skal være indstillet på at tingene hurtigt kan forandre sig, og dagene pludselig kan se anderledes ud
- Du skal være serviceminded
- Køkkenerfaring en fordel men ikke et krav
Vi tilbyder:
- Et skønt arbejdssted med en masse natur omkring dig
- Et sted hvor højt humør og arbejdsglæde vægtes højt
- Et sted hvor vi går op i hinandens trivsel
- Et vekslende job med masser af udfordringer
- Et job hvor du får ansvar og medindflydelse
- Et job hvor du møder en masse glade mennesker
- Et job hvor dine ideer kan være lige så gode som vores
- Et job med vekslende arbejdstider og hvor vi sammen planlægger dine mødetider
Det er ikke en stilling med et fast ugentligt antal timer, men du kaldes ind efter behov.
Løn efter aftale.

Ring på tlf 2851 8588 eller send en mail på mail@lillegrynborg.dk med nogle ord omkring dig selv, hvis
dette har fanget din interesse.
Vi glæder os til at høre fra dig.
OBS: Vii har ikke nogen ansøgningsfrist på dette stillingsopslag,, da vi løbende vil tage imod de henvendelser
der kommer.
Anders og Rikke Kjærgaard
Lille Grynborg
Bøllemosegyden 75
5491 Blommenslyst

