Køkkenchef til Restaurant ParnasHuset og Restaurant Suserup
Vi har meget travlt og søger derfor en passioneret, selvstændig og ikke mindst dygtig kok til at blive vores nye køkkenchef til
vores to restauranter, der ligger i naturskønne omgivelser i Sorø området. Restaurant ParnasHuset ligger i Parnas Natur og
Aktivitetspark ved Sorø Sø og Restaurant Suserup hører til Sorø Golfklub tæt på Tystrup Sø.
Vores filosofi er enkel – ”God mad af gode råvarer”, og vi går meget op i at servere enkel men veltillavet mad af lokale råvarer.
Vi går op i bæredygtighed og økologi, og vi arbejder på at få en skarpere profil på netop de to områder, og vi er altid på jagt efter
leverandører, der har de samme værdier som os.
Vi er en alsidig virksomhed med flere forretningsområder, og vi er netop nu i gang med at starte Restaurant Suserup op fra
bunden, hvilket vores nye køkkenchef også skal være en stor del af. Til en start vil restauranten primært være henvendt til
golfklubbens medlemmer, men det vil være den nye køkkenchefs rolle at videreudvikle restauranten til en egentlig à la carte
restaurant der henvender sig bredt.
Begge restauranter har både selskaber og à la carte, og særligt på Parnas vil der også komme udendørs arrangementer, hvor
du i samarbejde med resten af teamet skal udvikle koncepter til madlavning over bål, så det er vigtigt, at du har mod på at lave
mad i det fri.
Som køkkenchef får du ansvaret for den daglige drift, rekruttering, oplæring og udvikling af køkkenpersonalet, udarbejdelse af
menuer mm, samt sikre, at vi altid lever op til vores høje kvalitet og service. Du vil få mulighed for at få stor indflydelse på
begge restauranter sammen med indehaverne.
I Parnasfamilien har vi et fantastisk sammenhold og kammeratskab blandt personalet. Vi respekterer forskelligheder og
prioritere det gode arbejdsmiljø højt. Vores køkkenhold består pt. af ufaglærte, men passionerede og dygtige madentusiaster.
Vi forventer naturligvis, at du er faglært kok, har en forretningsmæssig forståelse og vant og villig til at tage ansvar og gå
forrest. Du behøver ikke nødvendigvis at have være køkkenchef før, det vigtigste er at du brænder for faget, ledelse og ikke
mindst kvalitet.
Hvis du har spørgsmål og vil høre om dine muligheder i stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Helle Due på 20 30
73 11 eller due@parnas.dk.
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Lyder det som noget for dig, så send en ansøgning og CV til Helle Due, på due@parnas.dk.
Tiltrædelse hurtigst muligt, men venter vi gerne på den rette kandidat. Samtaler afholdes løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig!
De bedste hilsner
Sofie & Helle Due
PS. Hvis det ikke helt lyder som dig, men måske nogen du kender, så må du meget gerne give dem dette opslag.
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