KOK OG TJENER PÅ FULD-/DELTID SØGES!
Efter snart 20 år på Torvet i Haderslev, tilbyder vi stabilitet
i dit job, hvis du ellers lige er den tjener vi søger.
Vi er en travl sommerrestaurant med á la
carte servering og vi kan love dig en sommer
fuld af oplevelser, men vi kommer også til at
arbejde hårdt. Hos os er opvaskeren lige så
vigtig som chefkokken og attituden er lige så
vigtig som dine nuværende kvalifikationer.

Vi kan tilbyde:
En spændende arbejdsplads i udvikling med
gode lønforhold, hvor du har mulighed for at
få ansvar og være med til at sætte dit præg
på arbejdsdagen. Vi er et energisk team der
giver og forventer fleksibilitet og engagement.
Det er vigtigt for os at det er sjovt at gå på arbejde, da vi mener det smitter af på stemningen og er med til at give gæsterne en god
oplevelse.

Vi forventer at:
• Du er mindst 23 år
• Du har erfaring fra a la carte restaurant
• Du har passion og respekt for gæsterne,
som betaler vores løn.
• Du har et godt overblik og er derfor oftest
på forkant med situationen.
• Du er mødestabil og ansvarsbevidst
og fleksibel
• Du kender måske lidt til det danske 		
traditionelle køkken og smørrebrød
• Du er hurtig, effektiv og formår at holde
hovedet koldt under pres
• Du er fysisk og psykisk stærk, og har
gå på mod.
• Du taler og forstår dansk
Er du interesseret, så send en ansøgning
med CV og gerne vellignende foto til
ricco@rashaderslev.dk

Hvad driver holdet bag RAS GASTRO&MALT?
Vi er egentlig blot en lille flok madglade mennesker, som beskæftiger os med det, vi alle sammen lever af. Mad. Og det man drikker til. Men vi går nok lidt mere op i det, vi putter i munden,
end de fleste gør. Vi har en passion for madoplevelser. Vi elsker at spise og drikke – hjemme og
ude. Vi nyder, at blive inspireret og ikke mindst at give inspirationen videre til andre på en ærlig
og smagfuld måde.

Torvet 6, 6100 Haderslev

