
Cater elev søges 

Du tilbydes 

Mangler du Cater elev plads, og brænder du for at blive en del af et team, hvor det gode 

arbejdsmiljø og samarbejde vægtes i dagligdagen? Så er du måske den nye elev, som vi 

søger til teamet i Borbjerg-Hvam kultur og fritids center. 

 Vi er servicemindede og vi lægger stor stolthed i vores fag. Vi dyrker detaljerne og vi gør 

altid vores ypperste i bestræbelsen på at opfylde vores gæsters ønsker og behov. 

Jobbet 

 Vi søger en elev, der brænder for at sætte aftryk, og som forstår, at god service og godt 

værtskab går hånd i hånd.  Vi laver så vidt muligt al mad fra bunden, og bager selv vores 

brød. Så dine arbejdsopgaver kommer til at omfatte både koldt og varmt køkken samt 

selskaber og events. Ligeledes producere vi dagligt firmamad og skolemad. 

 Du bliver en del af et fast team fordelt på køkken og café, men vi bruger også afløsere i 

travle perioder.  Vi forventer at du er punktlig, kvalitets- og ansvarsbevidst. Du har sans for 

ordentlighed, et godt humør og du ikke er bange for at tage fat.  

Er det dig? 

 Kan du sige ja til ovenstående og har du lyst til et travlt og sjovt Køkken, gode kolleger og 

glade gæster, så er du måske vores nye Elev. 

 Du tilbydes Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst, ordnede 

arbejdsforhold. Du arbejder 37 timer om ugen i gennemsnit, og du har sædvanligvis 

weekendvagt hver 2. weekend, Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 26/4-21, men vi 

venter gerne på den rette. Er det dig?  

Det er vigtigt at du har gennemført, grundforløbet mad til mennesker.  

Vi forventer at du har ren straffeattest, og at du har kørekort B. 

Ansøgningsfrist 15/3-21. 

Samtaler starten af April. 

Har du yderligere spørgsmål ring på 20676300 køkkenleder Mette Kjeldsen eller souschef 

Helle Petersen 

Ansøgningen samt cv sendes til kokken@kulturogfritidscenter.dk 

Adresse Bukdalvej 1b, Borbjerg 7500 Holstebro 
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