
KOK/CATER SØGES TIL 
VORES KANTINE I LYSTRUP

KOK/CATER SØGES TIL VORES KANTINE HOS MIBOFFICELAB APS

MIB søger en dygtig kollega til vores kantine beliggende på SKÆRINGVEJ 100 i Lystrup.
Brænder du for at arbejde i et professionelt køkken med masser af lækker mad og en hverdag med fart på?

Vi søger en cater eller kok, der kan indgå i vores team, hvor der dagligt laves varme og kolde retter til vores fro-
kostordninger samt div. tapas og mødeforplejning.

Du har overblik og kan holde styr på dit parti – også når der er travlt.

ARBEJDSOPGAVER:
- Opbakning og produktion
- Menuudvikling sammen med resten af teamet.
- Afviklingen af den daglige frokostordning.
- Tænke logisk i og omkring afvikling og pakning.
- Klargøring til specialarrangementer.
- Deltage i den daglige rengøring, egenkontrol samt uddannelse af elever.

HVEM ER DU?
- Du har erfaring fra kantine, produktionskøkken eller storkøkken.
- 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 til mange mennsker.
- Du har erfaring med varme vegetar og veganer 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. 

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 komopetencer på sigt.
- Arbejdstiderne er hovedsageligt i dagtimerne.
- Løn efter kvalifikationer.
- Pension.

Vil du vide mere?
Din ansøgning, CV samt vellignende billede skal til Køkkenchef Ronny Holmer Jensen 
på ronny@martinib.dk

MIBofficelab ApS er en del af MARTIN IB A/S – et gastronomisk univers - www.martinib.dk


