Engageret medarbejder søges til Café 19, Brande Golfklub

Café 19 søger en engageret medarbejder, der sammen med cafélederen og det øvrige personale
giver vores medlemmer og gæster en god oplevelse i Café 19.
Brande Golfklub søger en køkkenassistent eller anden relevant uddannet medarbejder.
- Uddannelsen i sig selv er ikke afgørende, men hvis du har arbejdet inden for området og har de
rette kvalifikationer, hører vi gerne fra dig.
Stillingen er gennemsnitligt på ca. 20 timer ugentligt i sæsonen, som er 1. april til 1. oktober.
Uden for sæsonen er der tale om et mindre ugentligt timetal. Der vil være varierende arbejdstider,
som betyder, at arbejdstimerne er placeret både som dag-, aften- og weekendvagter.
Vi søger en person, der:
• har erfaring, og som elsker at lave god mad
• kan tilberede lettere café-retter
• arbejder selvstændigt og bevarer overblikket
• kan servere ved selskaber
• er serviceminded
• er fleksibel
Er du en »blæksprutte« med overblik og godt humør, er du frisk, arbejdsom og fleksibel - så er du
måske vores nye medarbejder, og derfor vil vi gerne høre fra dig.
Vi tilbyder:
• et arbejde i en aktiv forening med mange forskellige aktiviteter
• en arbejdsplads med gode kolleger
• en utrolig smukt placeret arbejdsplads i moderne lokaler
Ansættelse hurtigst muligt. - Løn forhandles individuelt.
På vores hjemmeside www.brandegolfklub.dk kan du læse mere om Café 19.
Du er meget velkommen til at kontakte leder af Café 19 Jette Schou Larsen for yderligere
oplysninger på tlf. 4177 0587 eller kasserer Kirsten Egelund Pedersen på tlf. 2144 3056.
Vi ser frem til din ansøgning på mail til brandegolfklub@brandegolfklub.dk senest torsdag den 23.
maj 2019 med forventede samtaler den 25.-26. maj 2019.

Brande, den 14. maj 2019
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