
KNIVSKARP KØKKEN SOUSCHEF SØGES TIL HOTEL NORDEN

Vi søger kreativ og faglig dygtig souschef, der kan trylle i et køkken og give  
vores gæster en gastronomisk oplevelse.

Hotel Norden, der er en del af Danske Hoteller, brænder for, at give vores gæster gode oplevelser, ikke 
mindst når de spiser ved os. Nu kan du blive en del af vores super team, der hver dag hjælper hinanden, 
for at gøre det lille ekstra for vores gæster og vores kollegaer.  Vi mangler nemlig en køkken souschef, der 
har lyst til at trylle i køkkenet for vores gæster.

Vi er et moderne hotel, i Haderslev, med 67 værelser, konference og selskabslokaler med plads til alt fra 
2 til 200 gæster. Vi kører med både frokost og aften a la carte kort, buffetløsninger og har sideløbende 
forplejning til både de små og de store konferencer og ikke mindst selskaber. Så kan du holde hovedet 
koldt, selv når køkkenet er varmt, være omstillingsparat når det går stærkt og gøre det hele med et smil, 
så er det lige dig vi søger efter. 

På Hotel Norden, vil du som køkken souschef få en stilling med stor selvstændighed og indflydelse på din 
arbejdsdag. Du vil blandt andet, i samarbejde med vores anden køkken Souschef og køkkenchef og dine 
øvrige kollegaer, deltage i planlægning af menuer til både vores a la carte kort, selskabsmenuer og plan-
lægning af forplejning til vores konferencer, samtidig med du naturligvis tryller i den daglige drift i vores 
store ny renoverede køkken. 

Vi drømmer om en kok der: 
• Brænder for at servicere på et højt niveau.
• Har erfaring fra en lignende stilling - gerne med både a la carte, buffet og  

selskabsarrangementer.
• Kan jonglere med mange bolde i luften samtidig – og også gribe dem igen.
• Er en teamplayer med let til smil, til både gæster og kollegaer.
• Går op i detaljen, er punktlig og løsningsorienteret, og er altid klar med gode ideer og input.
• Kan tale og forstå dansk, da du fra tid til anden er i kontakt med vores mange skønne gæster.

Til vores nye kok tilbyder vi:
• Løn efter kvalifikationer. Inkl. Pension og sundhedsforsikring.
• Fast fri hver 3. weekend, i perioder mulighed for fri hver 2. weekend.
• Fuldtidsstilling, i en fast vagtplan med både dag – og aftenvagter.
• Mulighed for personlig og faglig udvikling.
• Glade kollegaer, i et uhøjtideligt arbejdsmiljø, der hjælper hinanden på tværs af afdelinger.

Har du lyst til at være en del af holdet på Hotel Norden  - så vil vi gerne læse din ansøgning
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, så tøv endelig ikke med at få sendt din ansøgning til os. 
Ansøgning vedlagt CV sendes til info@hotelnorden.dk

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, kan hotelsouschef Ib Routhe fanges på tlf. 74524030 eller 
via info@hotelnorden.dk - Vil du vide mere om hotellet, kan du se dette på www.hotelnorden.dk

Hotel Norden er en del af hotelkæden Danske hoteller A/S.
Danske Hoteller A/S består af 24 spændende individuelle kroer og hoteller, der 
tilbyder oplevelser af høj kvalitet. Det er vores filosofi , at glade medarbejdere 
skaber gode miljøer og en god service i dagligdagen, hvorfor vi har valgt at 
satse på veluddannede medarbejdere og bidrager selv til at højne branchens 
standard ved at uddanne et stort antal elever. 


