
Morgenfrisk faglært kok/bager søges 
En af vores gode kolleger har valgt at søge nye udfordringer.  Derfor søger vi en ny dygtig kollega,  
som sammen med de øvrige kokke og elever vil være med til at give hotellets mange gæster skønne 
oplevelser i form af hjemmelavet mad og friskbagt brød.

Stillingen
Faglært dygtig og morgenfrisk kok/bager til frokostholdet, som tager sig af alle bespisninger i løbet af 
dagen.
Vi tilbyder en stilling med mange udfordringer, hvor ingen dage er ens. Vi arbejder ud fra en fast 
turnus- vagtplan og du bliver en del af et uformelt team, hvor ansvar, humor og professionalisme er  
meget vigtige faktorer. Et godt arbejdsmiljø med hjælpsomme kollegaer er en selvfølge hos os. 

Arbejdsopgaver:
n Tilberedning af mad – både til a la carte, konferencer og fester
n Menuplanlægning
n Aktiv hjælp og oplæring af vores elever
n Almindelig rengøring og oprydning 

Din profil
Du brænder for dit fag og har lyst til at tænke kreativt. 
Du kan lave mad både med hjertet og hjernen og stå fast, også når det går stærkt. 
Herudover er du struktureret og serviceminded, og du ser foranderlige situationer som en udfordring.
Afdelingen består af 17 herlige kolleger, og din daglige leder er køkkenchefen.

Er det dig, der skal være en del af holdet på vores dejlige hotel?
Du er velkommen til at kontakte køkkenchef Pauline Klærke på 6120 3679 – eller send din ansøgning 
på mail til pakl@vejlefjord.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Hotel Vejlefjord – Fantastisk beliggende spa- og konferencehotel 
”Naturen her er smilende og af enestående skønhed” sagde professor Chr. Saugman, da han grundlagde Sanatoriet 
Vejlefjord omkring år 1900.
I dag rummer de smukke historiske bygninger 116 værelser samt spa-, fest- og mødefaciliteter. 
Hotellet er omgivet af 43 hektar skov, park og strand – og mere end 20 km oprindelige kurveje.
De Termiske bade er enestående i Norden og spaafdelingen tilbyder forkælende professionelle spabehandlinger. 
Ganske enkelt – overraskende gode oplevelser for både spa-, hotel og konferencegæster.

Læs mere på www.hotelvejlefjord.dk
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