
 

 

Dansk Arkitektur Center (DAC) er en international kulturattraktion, der skaber engagerende oplevelser og debat om arkitektur, design og 

byudvikling gennem udstillinger, ture, events, læring og netværk. DAC er et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. 

Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport- og Boligministeriet.  1/2 

Dansk Arkitektur Center søger kok 

Dansk Arkitektur Center (DAC) søger en ambitiøs og dygtig kok til DAC Café, 
Meeting & Events. Du bliver en del af et team på tre faglærte kokke, hvor vi i 
forvejen er en køkkenchef og en souschef.  

DAC ligger i BLOX på Københavns havnefront, og er på vej mod at blive en af 

byens must-see-kulturattraktioner inden for arkitektur og design. DACs café 

og mødefaciliteter ligger øverst i bygningen med store terrasser og en helt 

unik udsigt. 

 

DACs vision er at skabe oplevelser for danskere og turister, der vil mærke og 

forstå, hvordan arkitektur skaber rammerne for vores liv. En del af den ople-

velse er et spisested i konstant udvikling med moderne mad, der udfordrer 

alle sanser. 

 

Køkkenet har dagligt åbent for DACs besøgende, ligesom der er åbent på ud-

valgte aftener. Herudover kræver DACs mange møde- og konferencegæster 

ind imellem fleksibilitet om morgenen og sidst på dagen.  

 

Stillingen refererer til køkkenchefen, og der vil være god mulighed for at være 

med til at præge udviklingen og udvalget til DACs forskellige målgrupper.  

 

DAC er et dynamisk sted med mange og skiftende aktiviteter året igennem. Vi 

løber stærkt til tider, og forventer af dig, at det skal du være frisk på. Herud-

over skal du brænde for at give gode oplevelser til et kræsent, stilbevidst pub-

likum. Du skal være en god holdspiller, der har lyst til en inspirerende hverdag 

med gode kolleger.  

 
Hvem er vi? 

Udover at være et team på tre i køkkenet er vi en del af det samlede hold i 
DAC Café, Meeting & Events. Men vi er også en del af det samlede Dansk 
Arkitektur Center, med en lang række dygtige og engagerede kolleger.  

Vi har store ambitioner for udviklingen af DAC Café, Meeting & Events og øn-
sker at placere os blandt landets bedste spisesteder i kategorien. 

Hvad kan du forvente?  

▪ En spændende arbejdsplads i rivende udvikling 
▪ Et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper og respekterer hinanden 
▪ Mulighed for at præge udviklingen – og for at lære noget af dygtige 

kolleger 

Hvad forventer vi? 

▪ Du er udlært kok måske med et par års erfaring – uden at det dog er 
et must 

▪ Du er positiv, engageret og mødestabil 
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▪ Stillingen er på fuld tid så du skal være indstillet på fleksible arbejdsti-
der, inklusive weekend- og aftenarbejde. 

 

Sådan søger du: 

 

Skriv lidt om dig selv i en mail til: job@dac mrk: Kok 

 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Køkkenchef Laura Brødsgård 

labr@dac.dk eller +45 61410424  

 

 

 

 
 


