LYNGBY

KOK MED ANSVAR SØGES TIL PRICE’S DINER LYNGBY
Arbejdssted: Toftebæksvej 1, 2800 Kgs. Lyngby
Stillingen ønskes besat: Snarest muligt
PRICES DINER:
Hos Price’s diner hylder vi den klassiske Amerikansk 40/50’er diner og dens gode, gedigne og
personlige betjening. Dineren er den hyggelige og lokale hverdagsrestaurant, et afslappet samlingspunkt hvor alle er velkomne.
I køkkenet fortsætter vores hyldest af dineren med amerikansk “Comfort food” – pokebowl, burger,
chili con carne, steaks, suppe, sandwich og en række specialiteter. Vores diner er et unikt spisested
med hjemmelavet mad af høj kvalitet, hvor vi tillader os at lege med ingredienserne og serveringerne.
STILLINGEN:
Stillingen indebærer, at du vil være medvirkende til at opretholde kvaliteten og indfri målsætninger. Du vil hovedsageligt arbejde i køkkenet som en stærk og ledende/daglig ansvarlig for køkkenteamet i Lyngby, men du vil også skulle samarbejde med Price diner i Tivoli. Du vil være køkkenchefen for Price’s diners højre hånd og vil skulle udføre en række mindre administrative opgaver
under ham.
Restauranten har 90 indendørs pladser og 40 udendørs pladser samt take-away.
VORES FORVENTNINGER:
• Du er en ”team-player”
• Du er faglært kok/ anden relevant uddannelse og er klar til at opretholde dinerens madkoncept
• Du er struktureret, professionel og ambitiøs
• Du sætter en ære i at arbejde med gode råvarer
• Du er mødestabil og ansvarsbevidst
• Du trives i et travlt miljø og bevarer overblikket, når tempoet er højt
• Du er kvalitetsbevidst og klar på at sikre en høj standard for den mad der serveres
• Du ved at positive resultater generes af en positiv/konstruktiv ledelsesform
• You control the Danish Language or speak a fluent English.
VI TILBYDER:
• Et attraktivt job på en ny arbejdsplads i hjertet af Lyngby
• Du bliver en del af en stærk virksomhed i konstant udvikling
• Et sundt arbejdsmiljø med udgangspunkt i gensidig respekt og den gode tone
• Gode arbejdsforhold
• Løn efter kvalifikationer
KONTAKT:
Ansøgning og CV sendes til Driftschef Danna Corke på mail d.corke@brdr-price.dk
Ansøgningen mærkes “Kok Lyngby”.
Samtaler afholdes løbende.
Yderligere spørgsmål vedr. stillingen rettes til ovenstående mail.

