Læreplads
kokkeelev
Er du vores nye kokkeelev eller kender du én,
som står og mangler en læreplads?
Dansk Arkitektur Center (DAC) søger en lærling til vores
køkkenteam i vores café til start hurtigst muligt.

Arbejdstiden

Din profil

Stillingen er fuldtid. Arbejdstiden er normalt mandag til fredag.
Hver anden uge er der weekendvagter. Der kan forekomme
aftenselskaber i ny og næ.

Har du en positiv indstilling? Er du klar på at lære et håndværk?
Og går du op i kvalitet? Så hører vi meget gerne fra dig.

Få Københavns bedste udsigt som arbejdsplads

Vi har brug for en dygtig person, som kan være fleksibel og have
mod på at indgå i et team og hjælpe til, hvor behovet er størst.
Den gode cafe og konferenceoplevelse er udgangspunktet for
vores daglige arbejde. Vi skaber sammen i teamet de gode
oplevelser for vores skønne gæster gennem velsmagende mad,
højt serviceniveau og smil på læben.
Du kommer til at indgå i et lille team af dygtige medarbejdere,
der alle går meget op i vores håndværk.
Vi synes, det er vigtigt, at alle glæder sig til at komme på
arbejde hver eneste dag. Derfor vægter vi højt, at du er en god
kammerat for resten af teamet.

I foråret 2018 flyttede DAC ind i BLOX på Københavns havnefront,
og Danmark fik en ny stor kulturinstitution for alle, der er vilde
med dansk arkitektur, design og bykultur. Her kan man opleve
udstillinger, ture, events, shoppe designprodukter og nyde den
spektakulære udsigt over byen fra caféens store tagterrasser.

Sådan ansøger du
For yderlige spørgsmål, kontakt Køkkenchef Viktor Thejs Poulsen
på telefon 22834383. Send din ansøgning og CV til vtpo@dac.dk.
Start hurtigst muligt. Samtaler holdes løbende.
Du er også meget velkommen til at kigge forbi vores cafe til en
kop kaffe eller en vand. Vi ser meget frem til at høre fra dig.

