
KØKKENCHEF TIL RESTAURANT FEAST - AARHUS Ø

Dedikeret KØKKENCHEF søges til spændende stilling hos MIB FEAST - en del af Martin ib A/S...
Vi søger en erfaren, positiv og kompetent køkkenchef til restaurant FEAST.

Køkkenchefen på FEAST skal være en person som holder af at arbejde struktureret, 
målrettet og resultatorienteret, i et højt tempo i et kreativt miljø. Du er ihærdig og 
rummer en god portion empati og humor, og så er det er vigtigt for dig at gøre en forskel, 
hver dag du møder på arbejde.

Som køkkenchef arbejder du tæt sammen med restaurantchefen på MIB FEAST. 
Du refererer direkte til din COO og har som en del af ledergruppen rig mulighed for at udvikle 
dig og at sætte samt indfri faglige ambitioner. 
Vores fokusområder i det faglige, er dine evner til at samarbejde, lederegenskaber, 
højt gastronomisk niveau, gæstetilfredshed og pleje samt forståelse for økonomi og budgetter.

HVEM ER DU?
• Du er faglært kok med god erfaring samt gastronomisk passioneret
• Du er en dygtig håndværker og begejstret fagnørd med oprigtig interesse  

for detaljen og smagen
• Du er en stærk og ansvarlig leder og god til at motivere dit team
• Du er vandt til travlhed og klar på at omstille dig, når det kræves
• Du kan lide at gå forrest for et team, som leverer hver dag, og du holder altid hovedet koldt
• Du er iderig og kreativ og vil gå ekstra langt for at sikre en oplevelse udover forventningerne 

for alle vores gæster
• At du kan kommunikere på både dansk og engelsk

En dag i rollen som køkkenchef vil indeholde planlægning, produktionen og service i hverdagen, 
økonomistyring, varebestilling, opretholdelse af kvalitet samt orden og renlighed. 
Samtidig med at du laver mad og er en fast del af service i restauranten/køkkenet.

Der vil løbende være menu-skift i forbindelse med sæsonerne, hvor du er den ansvarlige for 
udviklingen af retter og opskrifter samt dertilhørende økonomi.

Du vil blive en del af en stor og kreativ virksomhed med plads til udvikling, samt sikker fremtid.
Vi sørger for grundig introduktion til MIB - MARTIN IB, gode lønforhold og pension, frihed under 
ansvar og ikke mindst personalefordele i vores andre afdelinger.

ANSØGNINGSFRIST
Vi læser ansøgninger løbende og besætter rollen, hvis den rigtige dukker op. Tøv derfor ikke med 
at sende din ansøgning afsted.
Har du spørgsmål til stillingen hos MIB FEAST på Mariane Thomsens Gade 4B på Aarhus Ø, 
er du meget velkommen til at kontakte COO Søren Damgaard. Din ansøgning, CV samt 
vellignende billede skal sendes til os på mail: soren@martinib.dk senest fredag den 27. maj 2022.

 LÆS MERE OM FEAST PÅ WWW.MARTINIB.DK/RESTAURANTER/FEAST/
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