SOUSCHEF SØGES TIL BRDR. PRICE HERNING
Arbejdssted: Brdr. Price Herning
Ansættelse: Pr. 1. maj 2021 / efter aftale
CAFÉ, RESTAURANT & BAR
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.
Klassikere som Boeuf Sautée Stroganoff og Boeuf Béarnaise med vores berømte pommes frites
er altid at finde på kortet, ligesom du ofte vil finde den klassiske Crème Brûlée. Det åbne køkken
skaber en nærværende stemning, og giver gæsterne en oplevelse udover det sædvanlige.
PRICES MANIFEST
“Kodeordene for os er hjemlighed, hygge og personlighed. Det skal ikke være finere end alle
kan være med. Hvad vi serverer? Alt det vi elsker selv. Fra bankekød til kaviar.”
– Adam og James
VI TILBYDER
• Et attraktivt og kreativt job i flotte, historiske lokaler midt i Herning
• Kollegaer med et højt fagligt niveau og tilsvarende ambitioner
• Indflydelse på din vagtplan
• Gode arbejdsforhold og overenskomst
• Mulighed for fri hver anden weekend og min. 3 dage om ugen
• Pension og sundhedsordning
• Løn efter kvalifikationer
VORES FORVENTNINGER
• Du er faglært kok og har erfaring fra en lignende stilling
• Du er struktureret, professionel og ambitiøs
• Du har rutine i varebestilling
• 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
• Du er god til at motivere og gå forrest
KONTAKT
Ansøgning, CV og referencer sendes til Restaurantchef Jesper Holm: jh@brdr-price.dk.
Ansøgningen mærkes ‘Souschef’ til Brdr. Price Herning’.
Brdr. Price Herning
Torvet 3
7400 Herning
www.brdr-price.dk

