
  
 

 

 

 
PERSONALE TIL MIB I AARHUS AIRPORT SØGES 
 
Vi søger personale hos MIB i Aarhus Airport til at betjene vores mange gæster i restauranten og caféen... 
Hos MIB søger vi lige nu serviceminded personale til vores restaurant og café	 i Aarhus Airport i Tirstrup. Brænder du for at 
arbejde på en arbejdsplads med fart på og hvor to dage ikke er ens - så kan du roligt sende en ansøgning :-) 
 
Gæsterne i Aarhus Airport er både business og pleasure, men fælles for dem er, at de er på vej et sted hen.. 
Vores fornemmeste opgave er, at give dem den bedste start på deres tur. Om de spiser i restauranten eller i caféen er 
underordnet, vi møder dem med smil, service og venlighed. 

 
HVEM ER DU? 

• Du er serviceminded og smilende. 
• Du har erfaring fra butiksjob eller tjenerjob. 
• Du har interesse og viden for mad, øl og vin. 
• Du har ambitioner og troen på egne ambitioner. 
• Du skal VILLE dit job og brænde for det. 
• Du er en stor teamplayer. 
• Du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar.	 
• Du har sans for god orden og hygiejne. 
• Du er glad, smilende og kan lide at have mange bolde i luften. 
• Du er arbejdsom, loyal og har lyst til at indgå i teamet. 
• Du er omstillingsparat og klar på nye udfordringer.	 
• Du kan arbejde med en computer og er velfungerende i Officepakken. 

 
ARBEJDSOPGAVER	 

• Klargøring af restaurant og café til åbning. 
• Betjening af de mange gæster. 
• Afviklingen af den daglige a la carte samt caterIng til flyselskaberne. 
• Klargøring til specialarrangementer. 
• Deltage i den daglige rengøring og egenkontrol. 
• Budgethåndtering. 
• Kommunikation med kunderne i huset. 
• Nedlukning af café og restaurant efter endt åbningsdag. 

 
VI TILBYDER...  

• En spændende arbejdsplads fyldt med dygtige kollegaer i et ambitiøst arbejdsmiljø. 
• En kreativ arbejdsplads med plads til udvikling. 
• Et job og en arbejdsplads med mulighed for udvikling af kompetencer. 
• Løn efter kvalifikationer. 

 

Vil du vide mere?	 
Din ansøgning, CV samt vellignende billede skal til CEO Martin Ib på	mib@martinib.dk	senest 26. september 2021.  
Jobbet kan både være fuldtid og deltid – vi skræddersyer stillingen til dig. 

MIBairport er en del af MARTIN IB A/S, som har flere forskellige afdelinger i Aarhus og omegn. 
Alle virksomheder hos M A R T I N I B drives med stor passion og lyst til, at levere det bedste og vi         
har brug for nye kollegaer, der kan deres håndværk til fingerspidserne og går op i detaljerne.  
 
 

SE MERE PÅ WWW.MARTINIB.DK 
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