SOUSCHEF SØGES TIL KØKKENET HOS BRDR. PRICE I
ROSENBORGGADE – NØRREPORT
Arbejdssted: Brdr. Price Rosenborggade
Ansøgningsfrist: 1. august 2021 eller efter aftale
Har du passion for gode råvarer og veltilberedt mad og ønsker at være en del af et ambitiøst
og energisk team, så læs endelig videre. Restaurant Brdr. Price i Rosenborggade søger en
erfaren køkken-souschef med tiltrædelse pr. 1. august 2021 eller efter aftale.
LIDT OM OS:
Brdr. Price hylder den danske og franske madkunst og finder inspiration fra begge køkkener.
Vi bestræber os altid på at lave velsmagende, uformel og ærlig mad med de bedste råvarer.
Hos Brdr. Price byder vi indenfor i en hyggelig atmosfære til både frokost og aften alle ugens
dage. Vi har altid nogle klassikere som Boeuf Sautée Stroganoff og Boeuf Béarnaise på kortet
og vores ”kodeord” er hjemlighed, hygge og personlighed - det skal ikke være finere end alle
kan være med.
VI TILBYDER:
• Et attraktivt og alsidigt job.
• En spændende arbejdsplads i flotte, historiske lokaler lige ved Nørreport.
• Kollegaer med et højt fagligt niveau.
• Gode arbejdsforhold
• Overenskomst, pension og sundhedsordning
• Løn efter kvalifikationer
VORES FORVENTNINGER:
• Du er faglært kok
• Du har erfaring fra en lignende stilling (min 3 år )
• Du er struktureret, professionel og ambitiøs
• Du sætter en ære i at arbejde med gode råvarer
• Du er mødestabil og ansvarsbevidst
• Du kan bevare overblikket og det gode humør i en travl hverdag
• Du ønsker at indgå i et dygtigt kokke- og tjenerteam, og kan arbejde selvstændigt
TILTRÆDELSE:
Har vi vagt din interesse, så send endelig din ansøgning, cv, referencer og gerne billede til
køkkenchef Pierre-Yves Lund Merret: pm@brdr-price.dk
Ansøgningen mærkes ‘Souschef til Brdr. Price Rosenborggade’
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send gerne din ansøgning allerede i dag.
– vi glæder os til at høre fra dig.
Brdr. Price Rosenborggade
Rosenborggade 15-17
1130 København K
www.brdr-price.dk

