
  
 

 

 

 

KOKKE OG CATERE SØGES TIL MIB AARHUS AIRPORT 
	 

MIB søger dygtige faglærte kokke og catere til vores restaurant og café	 i Aarhus Airport i Tirstrup nær Aarhus. Brænder 
du for at arbejde i et professionelt køkken med masser af lækker mad og en hverdag med fart på? Så er det dig vi leder 
efter..  

Vi skal hver dag sørge for at lave lækre retter til alle de mange rejsende fra Aarhus Airport. Menukortet spænder bredt 
fra smørrebrød, salater, surdejspizzaer, steaks, pastaretter og fisk. En stilling, hvor du får lov at arbejde med mad i alle 
afskygninger.  
 
 
HVEM ER DU? 

• Du er udlært cater eller kok med erfaring fra kantine, produktionskøkken, café eller restaurant. 
• Du må gerne have erfaring fra et lignende job. 
• Du har ambitioner og troen på egne ambitioner. 
• Du skal VILLE dit job og brænde for det. 
• Du er en stor teamplayer. 
• Du har stor erfaring med produktion af varme og kolde velsmagende retter. 
• Du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar.	 
• Du har sans for god orden og hygiejne i køkkenet. 
• 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 er er velfungerende i Officepakken. 

 
ARBEJDSOPGAVER 

• Opbakning og produktion. 
• Afviklingen af den daglige a la carte samt produktion til flyselskaberne. 
• Klargøring til specialarrangementer. 
• Deltage i den daglige rengøring og egenkontrol. 
• Budgethåndtering. 
• Kommunikation med kunderne i huset. 

 
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 muglighed 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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