
KOKKEELEV SØGES TIL MIB FEAST PÅ AARHUS Ø 
HEY! - ER DU VORES NYE KOKKEELEV?

MIB FEAST har dejligt travlt, og vi søger derfor en energisk og lærenem kokkeelev, som har en stor 
passion for mad. Brænder du for god mad samt har lyst til at lære en masse – så kig med her.  
Vi tilbyder en hverdag, hvor der arbejdes med det gode håndværk, højt humør og fuld fart på hver 
eneste dag! Vi søger en elev til MIB FEAST med gå-på mod, gode kompetencer, og gerne erfaring 
inden for faget samt flair for den gode service. 

ARBEJDSOPGAVER 
• Den daglige opbakning og produktion i køkkenet med et fokus på hovedsagligt nordisk madstil, 

men med inspiration fra hele verden samt de trends, der er oppe lige nu.
• Sparring og samarbejde med kolleger og ledere.
• Del af en kreativ menu-udvikling i samarbejde med køkkenchefen. 

HVAD FORVENTER VI AF DIG? 
• Du er omstillingsparat, fleksibel og klar på nye udfordringer.
• Du er arbejdsom, loyal og har lyst til at indgå i samarbejder med resten af teamet.
• Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og tage ansvar.
• Du er glad, smilende og kan lide at have flere bolde i luften.
• Du er nysgerrig og kreativ som person.

HVAD KAN VI TILBYDE? 
• At du bliver en del af en større og kreativ virksomhed med plads til udvikling og mulighed for et 

langvarigt samarbejde.
• Et godt sammenhold, samt blive del af et skarpt og ungt team med ambitioner. 
• At arbejde med gode og spændende råvarer.
• At være med til mange forskellige typer erhvers- og privatarrangementer. 

OM FEAST
FEAST er det helt store måltid. Et festgilde til det madglade folk – til hverdag og til de særlige 
anledninger. Her er ad libitum mad og drikke i et selvbetjeningskoncept under uformelle rammer med 
maden og måltidet som omdrejningspunkt. Gå ombord i den store menu med forretterne serveret 
ved bordet, og drikkevarer, snacks, hovedretter og desserter serveret fra kokkebaren omkring det 
åbne køkken, hvorfra du selv tager alt, hvad maven begærer. Signaturen for MIB FEAST er den helt 
unikke trækulsgrill, JOSPEREN, som med sine særlige egenskaber frembringer en helt eventyrlig smag 
til alle råvarerne. 

INTERESSERET?  
Har du spørgsmål til stillingen hos MIB FEAST på Mariane Thomsens Gade 4B på Aarhus Ø, er du 
meget velkommen til at kontakte vores køkkenchef på Feast, Casper Dahl. Din ansøgning, CV samt 
vellignende billede skal sendes til Casper Dahl på tlf: 42 44 54 16, eller på mail: Casper@martinib.dk 
senest den 15. oktober 2022. Opstart hurtigst muligt. 

FEAST ER EN DEL AF MARTIN IB A/S – ET GASTRONOMISK UNIVERS 
WWW.MARTINIB.DK - INSTAGRAM @MIBFEAST


