ÄR DU VÅR NYA KOCK?
Landvetter Airport Hotel är ett 4-stjärnigt familjeägt hotell med 184 trivsamma rum, 10
konferenslokaler, gym och relax. I vår uppskattade restaurang upplever gästerna en
hemtrevlig atmosfär med god mat och utmärkt service. På Landvetter Airport Hotel är vårt
mål att överträffa gästens förväntningar. Vi har stort fokus på kvalitet. Siktet är inställt på att
bli ett av Sveriges allra bästa fullservicehotell!
Om tjänsten:
Tjänsten är till för att förstärka vår à la carte. Arbetsuppgifterna är förlagda till största del
under kvällar och helger, men kan även innefatta något lunchpass.
Nu söker vi:
Nya medarbetare för att ta nästa steg i utvecklingen av köket. Detta för att förstärka vårt
redan starka team och ta oss vidare mot framtiden. Är det dig vi söker? Du ska ha ett
brinnande intresse för mat med stor fokusering på kvalité och service! Du ska vara
noggrann, initiativtagande. Vi vill att du har en dokumenterad köksutbildning, önskvärt och
extra meriterande är erfarenhet av a la carte verksamhet. Vi är ett gott gäng som jobbar i
restaurangen och vill du jobba med oss så kan vi garantera dig en rolig och lärorik
arbetsplats med glada och lojala arbetskamrater.
Transport:
Flygbuss eller egen bil, vi har gratis parkering.
Vi erbjuder dig:
• En heltidstjänst med varierande arbetstider.
• Lön enligt överenskommelse.
• Friskvårdsbidrag, skobidrag och fri parkering.
• Då vårt hotell är en del av BWH Hotells får du även ta del av personalrabatter på
övernattning när du bor på ett Best Western hotell eller ett World Hotels hotell.
Tillträde:
Efter överenskommelse
Låter detta intressant så maila din ansökan med CV, personligt brev till Patrik
Turnesjö, pt@landvetterairporthotel.se
Märk ansökan med ”Kock”.
Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
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