På Lille Grynborg søger vi en kollega....
..til vores i forvejen fantastiske team af medarbejdere. Stillingen er på 25 timer om ugen
– med mulighed for flere timer – særligt i højsæsonen.
Lidt om os:
Vi holder til på en gård ude på landet, hvor vi har en masse udenoms plads, dyr og højt til
loftet. Vi har både Bed&Breakfast, Bondegårdsferie, festlokaler, færdige
festarrangementer, kursister og andre arrangementer. Der er mulighed for at leje lokaler,
men også at booke færdige arrangementer, og derfor vil arbejdsopgaverne være alsidige.
I forvejen er vi et team af forskelligheder, og vi vægter højt at udnytte den enkeltes
ressourcer og vi benytter os af forskellighederne i vores hverdag.
Vi vægter arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen højt, og vi er en arbejdsplads, hvor
det meget gerne må være sjovt at gå på arbejde.
Dine primære opgaver vil være:
•

•

Opgaver indenfor både madlavning, stå for morgenmaden til vores gæster – både
alene og sammen med kolleger, rengøring, udendørs arbejde – såsom plante
blomster i krukker om foråret, fodre dyrene og andet forefaldende arbejde.
Da vi er et sted i konstant udvikling af ideer og nye typer arrangementer, kan der
hele tiden opstå nye arbejdsopgaver, og disse vil du også blive en del af

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

En arbejdsplads med plads til at være forskellige
En arbejdsplads med mulighed for indflydelse
En arbejdsplads med åbenhed for nye ideer
En arbejdsplads med masser af grin, nærvær og hensyn til hinanden
Mulighed for medindflydelse på din egen vagtplan

Vi forventer af dig:
•
•
•
•
•
•

at du er en positiv, imødekommende og smilende person
at du er kunde- og serviceminded
at du har bil eller anden form for transportmiddel, da vi bor 3 km fra den nærmeste
offentlige trafik
at du kan arbejde på skiftende tider; morgen, eftermiddag, aften og weekender
at du har mod på både at arbejde alene og i teams
at du kan tage ansvar og beslutninger, når dette kræves

Løn efter aftale og kvalifikationer.
Kendskab til tysk og engelsk er ikke et krav – men en fordel.
Køkkenkendskab er ikke et krav – men en fordel.
Opstart d. 1. februar 2022 eller snarest derefter.
Send din ansøgning til Rikke Kjærgaard på mail@lillegrynborg.dk
Ønsker du at høre mere om jobbet, kan du ringe på tlf. 2851 8588
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

