BRDR. PRICE SØGER FULDTIDSTJENER TIL VORES RESTAURANT I ROSENBORGGADE
Arbejdssted: Brdr. Price Rosenborggade
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
LIDT OM OS:
Brdr. Price består i dag af 6 Restauranter fordelt med 4 på Sjælland og 2 i Jylland. Vi åbnede
vores første restaurant i den historiske og smukke bygning i Rosenborggade tilbage i 2011. Vi
er et team, der favner forskellige kulturer, aldre og personligheder.
Vi er afslappet, men leverer altid en professionel service i gæstens øjenhøjde.
Brdr. Price hylder den danske og franske madkunst og finder inspiration fra begge køkkener. Vi bestræber os 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.
VORES FORVENTNINGER:
• Du er faglært eller har god erfaring fra travle a la carte restauranter (min. 3 år)
• Du trives med stor travlhed og kan indgå i et større team
• Du har interesse samt en god og grundlæggende forståelse inden for både mad og vin
• Du er struktureret og har en høj menneskelig forståelse
• Du taler enten flydende dansk eller engelsk
VI TILBYDER:
• Du tilbydes en spændende arbejdsplads med mulighed for videreudvikling af menneskelige
samt faglige kompetencer
• Et arbejdsmiljø med den ”gode tone”, hvor respekt for gæsterne og kollegerne er i centrum
• At blive del af en stærk virksomhed i vækst
• Gode arbejdsforhold og vagtplan samt fantastiske kollegaer
• Løn, pension & sundhedsforsikring efter overenskomst & kvalifikationer
TILTRÆDELSE:
Send din ansøgning vedlagt CV, gerne med billede til Operations Manager Brian Morell på:
b.morell@brdr-price.dk
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send gerne din ansøgning allerede i dag.
– vi glæder os til at høre fra dig.
Ansøgningen mærkes ‘Fuldtidstjener Rosenborggade’
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. + 45 53 54 55 10
Tiltrædelse snarest/efter aftale.
Brdr. Price Rosenborggade
Rosenborggade 15-17
1130 København K
www.brdr-price.dk

