
Metalskolen Jørlunde kursus- og konferencecenter søger barselsvikar for kok  

Til et barselsvikariat søger vores dynamiske køkkenteam på Metalskolen en erfaren, ansvarsbevidst 
og kreativ kok, som ikke er bange for at prøve kræfter med en spændende arbejdsplads i rivende 
udvikling og som brænder for at skabe den bedste oplevelse for Metalskolens gæster.  

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt. Vikariatet løber indtil 15. november 
2022. 

Vores forventninger til dig: 

• Du er faglært kok og brænder for at lave sund og velsmagende mad 
• Du er kvalitetsbevidst, passioneret og har en faglig stolthed 
• Som kollega er du positiv og bidrager til en god dialog 
• Du er serviceminded, ansvarsbevidst og fleksibel 

Hos os har vi den holdning, at det skal være sjovt og produktivt at gå på arbejde, også når vi har 
travlt, derfor forventer vi yderligere, at du kan bidrage til denne arbejdskultur, hvor fællesskab og 
god tone er en naturlig del af hverdagen.   

Vi tilbyder: 

• En arbejdsplads hvor kvalitet og gode råvarer er nøgleord 
• Gode løn- og ansættelsesforhold  
• Fast vagtplan med vagter 6.30-14.30 og 12-20 samt vagt hver 2. weekend 
• Fast fri hver onsdag  
• Fast team og gode kollegaer 

Er du parat til at yde en selvstændig og engageret indsats, og vil du være med til at skabe det 
bedste for Metalskolens gæster? Så send en ansøgning vedlagt CV til: 

Køkkenchef Mikkel Wøldike på e-mail: ledigejobmetalskolen@danskmetal.dk  

Har du spørgsmål til stillingen kan Mikkel Wøldike kontaktes på tlf. 4181 6082. 
 

Ansøgningsfrist: Vi søger til den rette kandidat er fundet og inviterer løbende til samtaler. 

 
Metalskolen Jørlunde er en del af Dansk Metal. Vi afholder kurser, konferencer og weekend-
arrangementer året rundt. Alle ansatte på skolen ser det som deres fornemste opgave, at sikre 
kursister og gæster det bedst mulige ophold på skolen. 

Metalskolen Jørlunde 
Kursus- og Konferencecenter 
Slagslundevej 13  
3550 Slangerup 
www.metalskolen.dk 
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