LYNGBY

KØKKEN SOUSCHEF SØGES TIL PRICE’S DINER LYNGBY
Arbejdssted: 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” - Chili con carne, burgers, beef, salads, sandwiches 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. Price’s
diner er vores fortolkning af det amerikanske fænomen.
STILLINGEN:
Stillingen indebærer at du vil være medvirkende til at opretholde kvaliteten og indfri målsætninger. Du vil være køkkenchefens højre hånd og stedfortræder. Det ligger dig naturligt at arbejde på
tværs af faggrænserne: "Kokke, tjenere, opvaskere. Vi er ét hold!"
Restauranten har 90 indendørs pladser og 40 udendørs pladser samt take-away.
Vi serverer morgenmad fra kl. 08/09.00 og vores frokost/aftenkort fra kl. 11.30-21.00/21.30.
VORES FORVENTNINGER:
• Du har flere års erfaring fra lignende stillinger og koncepter.
• Du har erfaring fra travle restauranter.
• Ansvarsfølelse, struktur og kommunikation er rygraden i dit arbejde.
• Du er organiseret og er dygtig til at uddelegere og kontrollere.
• Du er glad, udadvendt og elsker mennesker.
• Du behersker det danske sprog eller taler flydende engelsk.
• 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 vækst.
• Et sundt arbejdsmiljø med en stærk holdånd.
• Mulighed for personlig udvikling.
• Løn efter kvalifikationer.
KONTAKT:
Ansøgning: CV med foto og referencer sendes til Restaurantchef Rasmus Camp: rs@brdr-price.dk.
Ansøgningen mærkes: "Køkken Souschef Lyngby”
Ansøgningerne besvares løbende.
Yderligere spørgsmål vedr. stillingen rettes til ovenstående mail.
Kun ansøgninger der opfylder ovenstående besvares.
Price’s diner Lyngby
Toftebæksvej 1
2800 Kgs. Lyngby

