
I køkkenet på Hjerting Badehotel laver vi hver eneste dag veltillavet og velsmagende mad til 
Gourmetrestaurant Strandpavillonen, Brasserie Ship Inn samt til selskaber og konferencer.

Vi arbejder altid med de bedste lokale råvarer. Vi bor nærmest på selve Vadehavskysten og har et 
skattekammer af råvarer omkring os. Vores menuer er præget af sæsonen, de lokale gode råvarer og 
den gode historie. Vi er et køkken i konstant udvikling, hvor vi har fokus på hver eneste tallerken.

Som assisterende køkkenchef vil du være en vigtig del af profilen på Hjerting Badehotel, hvor alles 
fælles passion er, at samle vores mange gæster omkring mad og drikke i nærværende omgivelser.

Vi søger en assisterende køkkenchef, som:
 • Er stærkt engageret, ansvarlig og helt naturligt gerne vil lære fra sig.
 • Sammen med køkkenchefen kan planlægge og drifte den daglige drift af et ambitiøst køkken. 
 • Ser dig selv som sparringpartner i køkkenets udvikling, der vil være drevet af dig og køkkenchefen. 
 • Altid er en løsningsorienteret og tillidsvækkende leder.
 • Har faglig stolthed og er håndværksmæssig stærk, kreativ og god til menuplanlægning.
 • Du er klar til at træde ind i hotellets ledergruppe hvor hotellets aktiviteter og udvikling samles.

Vi tilbyder:
 • En virksomhed der gerne vil investere i dig, hvis ledelsesrollen er ny for dig.
 • Et køkkenteam der trives, og i fællesskab dyrker vores passion for det gode måltid. 
  I køkkenet er vi faglærte kokke, kokkeelever og en konditor.
 • En vagtplan der tilgodeser både køkkenets drift og din fritid. Vi arbejder primært 
  heldagsvagter - både hverdag og weekend.
 • Et arbejdsmiljø hvor vi ønsker at give den enkelte medarbejder mulighed for at udvikle 
  sig i gode og ordnede forhold. Det er en mærkesag for os at se alle medarbejdere som 
  vores vigtigste ressource.
 • Tiltrædelse efter aftale - dette er en styrkelse af vores organisation, så vi venter gerne 
  på den helt rette kandidat.

Ser du dig selv som - eller kender du - et potentiel match. 
Kontakt køkkenchef Søren Pilegaard på telefon 41 89 26 04.
Ansøgning, bilag, CV og udtalelser sendes til pilegaard@hjertingbadehotel.dk

Assisterende køkkenchef 
Vi styrker og udvider organisationen, og søger en assisterende køkkenchef 

til en nyoprettet stilling. Er du håndværksmæssig stærk og ambitiøs på 
både egne og dine kollegers vegne, så er det dig vi gerne vil tale med.


