Kok til Restaurant ParnasHuset og Restaurant Suserup
Vi har meget travlt og søger derfor en passioneret, selvstændig og ikke mindst dygtig kok 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 kok også skal være en stor del af.
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.
I Parnasfamilien har vi et fantastisk sammenhold og kammeratskab blandt personalet. Vi respekterer forskelligheder og giver
plads til sjov og ballade ind imellem de travle arbejdstimer. Vores køkkenhold består pt. af ufaglærte, men passionerede og
dygtige madentusiaster.
Vi forventer naturligvis, at du er faglært kok. Du ved ligesom os, at der kan være tider med spidsbelastninger, så du skal kunne
bevare roen og overblikket i stressede situationer og være ansvars- og kvalitetsbevidst.
Til gengæld tilbyder vi dig en stilling, hvor du får ansvar og stor medbestemmelse i udviklingen af vores forretning, nye koncepter,
menuer m.m.
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.
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!

Parnas Natur & Aktivitetspark
ParnasPark ~ ParnasHuset

v/Due & Due ApS / cvr. 36702494 / Parnasvej 21 / 4180 Sorø / Tlf.23 87 83 87 / info@parnas.dk /
www.parnas.dk

