Daglig leder/Forpagter/Bestyrer søges til Restaurant/Café Valdemars Slot
Til Restaurant/Café Valdemars Slot med plads til 120 personer søger vi en branchekendt daglig
leder/forpagter/bestyrer med friske idéer og lyst til foden under eget bord i tæt samarbejde med Valdemars
Slot Gods.
Valdemars Slot har en unik beliggenhed som gør stedet attraktivt for turister, fester og arragementer, og der vil
derfor være rig mulighed for at fylde restauranten udenfor åbningstiden. Desuden er der god mulighed for mad
ud af huset.
På Valdemars Slot stræber vi altid efter at give vores gæster kvalitet og gode oplevelser. Restauranten/Cafeen
er en stor del af Valdemars Slot og den samlede oplevelse, derfor er det vigtigt at du har øje for kvalitet og er
serviceminded overfor alle gæster
Med forhåbning om et langvarigt samarbejde vil du blive tilbudt særdeles fordelagtige vilkår i kontrakten og
ikke mindst fornøjelsen af vores fantastiske omgivelser og gode kolleger.
Valdemars Slot er en turistattraktion og et museum, som åbner sine døre fra påske til og med september
måned samt efterårsferie. Der er arrangementer som kører hele året både indendørs og udendørs, og samlet
set ser Valdemars Slot ca. 75.000 gæster årligt. Blandt de mange arrangementer kan nævnes musikkoncerter,
opera, livstilsmesse, julemarked blandt andre hvor restauranten er en stor del af alle aktiviteter.
Vi søger en initiativrig og dygtig forpagter til at drive restauranten. Har du ikke lyst til at være selvstændig, kan
vi også lave en ansættelsesaftale, hvor du har direkte reference til direktøren. Restauranten/Caféen har åbent
hele sæsonen (fra påske- til og med september samt efterårsferie).
Vi ser gerne, at du har:
•
•
•
•

En uddannelse som kok og/eller erfaring med og evner for madlavning
Erfaring med drift af café/restaurant og at du forstår at drive en forretning med økonomisk ansvar,
vagtplaner, ordremodtagelser blandt andet
God og naturlig økonomisk forståelse
Gode samarbejdsevner, posivtiv, motiverende og god til at formidle

Skulle dette være interessant for dig/jer så kontakt venligst direktør Frits Thorarinsson på telefon 62 22 50 04
eller send en mail til ft@valdemarsslot.dk.
Du kan sende din ansøgning til ft@valdemarsslot.dk. Ansøgningsfrist: 16. februar 2018
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