TIVOLI
STRUKTURERET KOKKE, SØGES TIL BRDR. PRICE SKØNNE
RESTAURANT MIDT I TIVOLI, KØBENHAVN
Arbejdssted: Brdr. Price Tivoli / København
Ansøgningsfrist: Løbende
Danmark er åbnet op og vi har hos Brdr. Price i tivoli brug for kokke, der brænder for at være en del
af et dynamisk køkken team. Til frokost holder vi fast ved det danske smørrebrød – vel at mærke af
den slags, hvor ‘pynten’ faktisk giver mening og kan spises. Til aftenen fokuseres der på solide bistroretter med plads til danske evergreens.
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. Det åbne køkken skaber en nærværende stemning, og giver gæsterne en oplevelse udover det sædvanlige.
VORES FORVENTNINGER
• Du er faglært kok og har min. 2 års erfaring
• 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
VI TILBYDER:
• Et attraktivt job på en spændende arbejdsplads i Danmarks dejligste have
• Et sundt arbejdsmiljø med udgangspunkt i gensidig respekt og den gode tone
• Løn i henhold til restaurantionsoverenskomst for kokke
• Pension og sundhedsordning
Bemærk venligst, at Tivoli har åbent alle dage i sæsonen og ferie afholdes udenfor Tivolis åbningsperioder. Der bliver afholdt løbende samtale med tiltrædelse snarest eller efter aftale.
KONTAKT:
Ansøgning med foto sendes til Driftschef Danna Corke – d.corke@brdr-price.dk
Ansøgningen mærkes “Kok til Glassalen”. Yderligere spørgsmål vedr. stillingen rettes til ovenstående
mail.
For mere information om koncept og menu:
Besøg vores hjemmeside www.brdr-price.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.
Brdr. Price Tivoli
Vesterbrogade 3
1630 København V
www.brdr-price.dk

