
 
 

 

Kickstart din karriere i Sinatur bliv 

kokkeelev på Skarrildhus 
 
Som kokkeelev på Skarrildhus skal du være vild med at lave mad, gå op i friske råvarer og have et ønske om 

at lave tingene fra bunden. På Sinatur hotellerne serverer vi moderne mad baseret på lokale råvarer. Vi har 

det økologiske spisemærke i bronze, og har stor fokus på bæredygtighed.  

 

Vi forventer: 

 at du har en naturlig interesse for faget og dets udvikling, trends og tendenser 

 at du er kreativ og nytænkende i din tilgang til faget 

 at du er udadvendt og interesseret i gæstekontakt og vil et godt samarbejde med dine kollegaer 

 at du er indstillet på skiftende arbejdstider og er mødestabil 

Vi tilbyder: 

 en unik, spændende og livlig arbejdsplads med plads til både grin og udvikling 

 gode kollegaer 

 årlige elevdage i Sinatur 

 at du bliver en del af Sinatur pop up restauranter på flere locations i Danmark  

 et arbejde med et fokus på et højt serviceniveau, kvalitet og bæredygtighed 

 en spændende og moderne gastronomisk profil 

 et godt og konstruktivt arbejdsklima 

 at være en del af en gruppe med 6 unikke hoteller fordelt i hele landet 

 

Vil du med på holdet? 

For mere information om stillingen, kontakt køkkenchef Anne Cathrine Christensen på 97 19 62 33 eller 

ACCH@sinatur.dk 

 

Stillingen skal besættes hurtigst muligt, og vi afholder derfor jobsamtaler løbende. 

 

Vil du vide mere om os? 
Sinatur Hotel & Konference er en gruppe af seks unikke hoteller beliggende i skovbrynet eller strandkanten. 

Vi fokuserer på gastronomi og dyrker det nære og autentiske.  

Her er højt til loftet, plads til alle og sjældent langt fra tanke til handling.  

 

Du kan læse mere om os og vores seks hoteller på www.sinatur.dk.  
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