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LISAGER  DELIKATESSE  CATERING & RESTAURANT SØGER 
 
 
Vi søger en kokkeelev. 

Vi forventer: 
Du er i besiddelse af godt humør. 
Du har interesse for mad og vin 

 
Vi tilbyder: 

En stilling med alsidige ansvarsområder 
Samarbejde i et kompromisløst team 

Gæster der aldrig er sure 
Byens bedste personalemad 

 
Vi søger en person der brænder for at lære, at lave mad af de bedste råvarer. 
 
Du skal være villig til at blive oplært af faglige dygtige kokke, da vi selv producere og tilbereder alt fra 
start til slut. Vi har sat niveauet højt: service, fleksibilitet, kvalitet og kreativitet, er hvad vores kunder 
forventer og det er hvad det vi tilbyder… 
 
Vi ønsker en medarbejder som ønsker, at arbejde med friske råvarer, lære at få overblik og som med 
tiden kan tage et ansvar. 
 
Vi tilbyder et arbejde hvor fleksibilitet, gode kollegaer og sidst med ikke mindst kvalitetsråvarer er 
keywords. Vores elever får kun guld, sølv eller bronze på kokkeskolen, så du får rig mulighed for at 
kunne blive en af de bedste.  
 
Du kan begynde efter aftale. 
Lisager Delikatesse beskæftiger mere end 20 personer – både som fastansatte, som deltid og som 
hjælpere. 
 
- Restaurant med plads til 6 personer, mad ud af huset, private middage i gæsternes hjem,  
store fester – små fester. Alt det sjove… 
 
Arbejdstiden er fordelt over dagsvagter, aftenvagter og weekendvagter.  
Generelt er man senest færdig kl. 21.30. 
 
Endvidere er der rig mulighed for at læse om os og vores koncept på www.Lisager.Com 
 
Har du lyst til at arbejde i et ungdommeligt team med en god tone, så giv os et ring eller skriv for flere 
oplysninger til Lis Høg. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lisager Delikatesse 
Rolighedsvej 34 
8240 Risskov 

http://www.lisager.com/

