Kursus- og Konferencecenteret Metalskolen Jørlunde søger 2 kokkeelever
Metalskolen Jørlunde søger to kokkeelever til en spændende og udfordrende uddannelse, hvor man som
elev vil indgå i vores dygtige teams, der står klar til at lære fra sig og sætter en ære i at dele ud af deres
erfaring og madglæde.
Metalskolen Jørlunde er et kursus- og konferencecenter ejet af Dansk Metal. Ud over at danne rammen om
Dansk Metals tillidsvalgtes faglige uddannelse samt møde- og ferieaktiviteter, kommer mange af vores
gæster også fra virksomheder, andre organisationer, kommuner, skoler og meget mere. Fælles for alle
vores gæster er, at de skal huske os for vores lækre mad og en dejlig smagsoplevelse.
Vi brænder for at tilberede mødeforplejning i bedste kvalitet inspireret af årstidens friske råvarer. Derud
over er vi Green Key- og CSR-certificerede og har derfor blandt andet fokus på bæredygtighed og
leverandørsamarbejde. Du vil som elev få en vigtig rolle i vores køkken og rig mulighed for at sætte dit præg
og faglig udvikling.
Vi tilbyder
•
•
•
•
•

En arbejdskultur der bygger på respekt, ansvar og et godt arbejdsmiljø
En arbejdsplads hvor kvalitet og gode råvarer er nøgleord
Fast vagtplan med vagter 6.30-14.30 og 12-20 samt vagt hver 2. weekend
En ugentlig fridag
Fast team og gode kollegaer

Vi ligger i naturskønne omgivelser omgivet af marker, skov og sø. Det gør Metalskolen til et eftertragtet
sted for vores gæster, men kan give udfordringer ift. transport. Du skal derfor være opmærksom på
transportmulighederne hertil.
For at blive knivskarp til a la carte, vil seks måneder af din læretid foregå i en anden restaurant hos en af
vores gode samarbejdspartnere. Valg af restaurant vil foregå i dialog mellem elev, samarbejdspartner og
køkkenchefen.
Brænder du for gastronomi og gode råvarer, og vil du være en del af holdet?
Så send en ansøgning til ledigejobmetalskolen@danskmetal.dk. Vi inviterer løbende til samtaler.
Vil du vide mere kan Køkkenchef Mikkel Wøldike kontaktes på tlf. 4181 6082 eller besøg vores hjemmeside
på www.metalskolen.dk.
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