KRYB I LY KRO SØGER TJENER
Best uddannelse
Western KRYB
I LY
Spændende
som kok
– viKRO
søgererenJyllands
elev!

smukkeste storkro med alle tænkelige
faciliteter, placeret centralt midt i Danmark få minutter fra Lillebæltsbroen i Taulov, 10 km fra
- ogen
11spændende
km fra Fredericia,
med togforbindelse
til Taulov.
Kunne duKolding
tænke dig
og afvekslende
hverdag, såtoergange
vi klari timen
til at give
dig en
uddannelse indenfor en branche, hvor ingen dage ligner hinanden……

Vores køkken er baseret på den nostalgiske og klassiske stil, med kun de allerbedste råvarer i
fokus,
og af
altid
nænsomt tilberedt
medsom
ydmyghed
og respekt
smagrestaurant
og kvalitet.samt
Allekonferenceretter,
Du vil blive
en del
et engageret
kokketeam,
servicerer
vores afor
la carte
og selskabslokaler.
menuer og vine er udvalgt med omhu og fagligt kendskab.
Vi tilbyder:
• En god arbejdsplads i et velfungerende team
Kvalifikationer:
• En god og kollegial atmosfære i hyggelige omgivelser
• Kvalitet og højt niveau kendetegner arbejdet
Du har gennemgået grundforløbet med indgang til kokkeelevuddannelsen
• Spændende arbejde med konference, selskab og a la carte servering.
-

Kan bevare overblikket i en travl hverdag

Vi søger en tjener som har:
• Faglig viden og interesse, evt. udlært
Selvstændig og struktureret
• Frisk og moden
• Mod på at tage et ansvar på arbejdet
God personlig hygiejne og møder til tiden
• Indstillet på at yde sit bedste, smilende og serviceminded
• Pålidelig og indstillet på skiftende arbejdstider, både aften og weekend.

Ansættelses:
Snarest
Vi forventer
du deltager
aktivt i køkkenet, og vigtigst af alt: Du har lyst til at lære…
For yderligere oplysninger kontakt: Direktør Terje Thesbjerg på telefon 61555101
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores køkkenchef Anders Johansen på tel. nr. 76203608.

Skriftlig ansøgning sendes til:
Best Western KRYB I LY Kolding Landevej 160 7000 Fredericia
Ansøgningsfrist:
vi ansætter
så snart den rette er fundet.
eller på mail:
restaurant@krybily.dk
Ansøgningsfrist: vi ansætter så snart den rette er fundet.
Kolding Landevej 160, Taulov, DK-7000 Fredericia
Tel. +45 75 56 25 55
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