
Restaurang Öringen, Herrtorps Qvarn 

Vi söker kock till säsongen 2023.  

Öringen är en fiskrestaurang belägen på Herrtrops Qvarn vid Flians strand strax utanför Skara. 

Här bedrivs lägenhetshotell, restaurang samt naturaktiviteter under säsongen mars-augusti. Hela vår 

verksamhet drivs av vattenkraften från Flian som forsar nedanför bryggan och vi har ett genuint 

miljötänk genom hela vårt arbete. Platsen är mycket rogivande och människor kommer hit för att få 

kvalitetstid med vänner och familj eller för att få njuta av en god måltid med det brusande vattnet i 

bakgrunden.  

Vi söker nu dig som vill bidra till att driva restaurangen framåt. Närproducerade råvaror som tillagas 

från grunden och en meny som följer säsongen ligger till grund för vårt arbete. Vår meny består 

framför allt av fisk men även av viltkött. Vi har en stående meny som varier något beroende på 

råvarornas tillgång under säsongen samt en PUB-meny till våra PUB-kvällar. Vårt flaggskepp är vår 

bäcköring som vi röker själva här på Qvarnen!  

Vi har öppet för allmänheten fre-sön varje vecka, utöver detta tar vi emot förbokade grupper. 

Om jobbet: 

Som kock hos oss har du ansvar för planering, inköp samt tillagning från grunden. Vi planerar 

tillsammans menyn inom ramarna för vårt koncept samt utefter tillgång av råvaror, men det är du 

som kock som har huvudansvaret. För att lyckas med detta krävs kunskap och engagemang. Hos oss 

är tempot mycket varierande då många föredrar att besöka oss när solen skiner. Detta innebär att du 

ibland kan få arbeta mer förberedande och vara flexibel i att eventuellt få hjälpa till med andra 

arbetsuppgifter. Maten tillagas på så vis att det är möjligt för en kock att driva köket ensam, med 

hjälp vid större evenemang.  

Tjänsten som kock uppnår ca 60%, om du vill dryga ut din tjänst till 100% går detta genom att arbete 

med fastigheten samt i trädgården.  

Boende:  

Då Herrtorps Qvarn består av ett lägenhetshotell finns möjligheten för dig som kock att bo här på 

plats. Kika gärna på vår hemsida (Boende – Herrtorps Qvarn) för att få en bild av hur vi har det här på 

Qvarnen.  

Om dig: 

Då vi är ett litet arbetslag sätter vi stor vikt vid din personlighet. Vi ser att du som person är 

positiv, initiativrik och dedikerad. Du trivs med att ha många bollar i luften samtidigt och är 

inte rädd för att ta ansvar. Du har goda kunskaper och är inte rädd för att test nya idéer. Hos 

oss är det människorna som gör skillnad, vi letar efter genuina och positiva karaktärer.  

Vi vill gärna att du som söker har: 

- Gymnasial kockutbildning eller motsvarande 

- Goda kunskaper i svenska och/eller engelska  

- Arbetslivserfarenhet inom kockyrket   

Ansök genom att skicka ditt cv till info@herrtorpsqvarn.se  

 

Vänligen,  

Jennifer & Stanley, Herrtorps Qvarn  

https://herrtorpsqvarn.se/boende/
mailto:info@herrtorpsqvarn.se

