KØKKENCHEF SØGES
Efter fire forrygende sæsoner på Helenekilde Badehotel har vores chefkok valgt at takke af. Derfor
søger vi en erfaren chefkok med interesse for et køkken, der er karakteriseret ved høj kvalitet og
lokale råvarer, der afspejler sæsonen.
På Helenekilde Badehotel er der to restauranter - Kilden og Haven. Restaurant Kilden er Helenekilde’s
klassiske restaurant, hvor der serveres med havudsigt – uanset om man sidder inde i den hyggelige
restaurant eller ude på den smukke terrasse. Vores uformelle udendørs restaurant ligger midt i
Helenekilde’s hyggelige have. I Haven kan man få en afslappet spiseoplevelse midt i naturen.
Helenekilde Badehotel er et dynamisk hotel der spænder over to restauranter, bryllupper og
større selskaber til virksomhedskonferencer hele året rundt. Badehotellet er et af de 3 hoteller,
som ejes og drives af Alexander Kølpin - de 3 hoteller er Tisvilde Strandhotel, Helenekilde Badehotel og Hotel Sanders i København.
Vi har brug for en ny køkkenchef til at lede vores køkken med et ungt og sultent hold, der nu mangler
en kompetent og erfaren leder til at sætte retningen i vores gastronomi og udvikle køkkenets personale. Du bliver ansvarlig for at udvikle menuer, samt daglig drift og styring af økonomi.
Vi forventer, at du
- i dag er køkkenchef eller har min. 3 års erfaring som souschef ved lignende restauranter
- har økonomisk styring og beregning ift. kalkulationer, indkøbsaftaler, lønprognoser mv.
- trives med kreativ udvikling og styring af projekter
- evt. har erfaring fra dynamisk restauration, som både kan omfavne moderne
gastronomi og konferencemenuer
Dine styrker er:
- Serviceminded og gæsteorienteret
- Positivt problemløsende
- Kan samarbejde på tværs af afdelinger
- Forstår at skabe helhedsoplevelser
Hvis du kan se dig selv i denne rolle send dit CV til job@helenekilde.com sammen med et par ord
om dig selv. Skriv ”Køkkenchef + dit navn” i emnefeltet.
Vi kører løbende samtaler, så ansøg gerne i dag. Vi ser frem til at høre fra dig og glæder os til
endnu en dejlig sæson på badehotellet.
Du kan finde flere oplysninger om hotellet på www.helenekilde.com.
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