NEEM Deli søger køkkenchef med erfaring
indenfor det asiatiske køkken
Vi søger en køkkenchef, der via overblik og kompetent ledelse kan være med til at udvikle vores
gastronomiske profil hos NEEM Deli i Risskov og samtidig være med til at løfte maden til et højere niveau.
Som køkkenchef hos NEEM Deli and take-away, bliver du del af en større palette af virksomheder, som alle
er placeret under Turbinehallen ApS.
Du vil derfor komme til at skulle arbejde tæt sammen med vores øvrige køkkenchefer i hhv. Turbinehallen,
Café & Restaurant johan r i Musikhuset samt MALT Restaurant & Lounge i Ceresbyen.
NEEM Deli har pt. en stab på ca. 8 medarbejdere.
NEEM Deli har stor succes med kvalitets take-away lavet på friske råvarer. Vi udbygger nu forretningen med
restaurationsdrift og etablerer 40 siddepladser til spisende gæster, som vi vil tage på en udsøgt rundtur i
det orientalske køkken. Vores ønske er ligeledes, at udbygge udvalget af kvalitets take-away.
Alt det og meget mere, vil du blive en vigtig del af.
Vi tilbyder...
At du bliver en del af byens fedeste arbejdsplads, med højt til loftet og plads til kreativitet og udfoldelse.
Vi tilbyder dig en selvstændig og udfordrende stilling i en levende og vækstorienteret virksomhed, hvor du
får rig mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Samtidig får du en unik mulighed for selv at
være med til at forme din egen stilling. Du er omgivet af kompetente kollegaer, der til enhver tid er klar på
at løfte idéerne og opgaverne sammen med dig ud fra de mål du har sat.
Vi forventer at...
Din erfaring og stærke kompetencer som kok indenfor det asiatiske køkken skal sætte målet for vores
fremtidige strategi for NEEM Deli. I kraft af din erfaring er udvikling og samarbejde i højsædet sammen
med dit team.
Du skal tage ejerskab og kunne lede og strukturere arbejdet i køkkenet, så der bliver skabt synergi og
fremdrift.
Som person er du...
Faglig stolt, engageret og en stærk leder med høje krav og forventninger til dit eget produkt, såvel som til
din omverden.
Vi søger en person som...
•
Har erfaring med tilberedning samt udvikling af asiatisk mad
•
Evt. har erfaring med tilberedning af sushi
•
Har dokumenteret ledererfaring med succes fra tidligere jobs og elsker at gå forrest
•
Har erfaring med a la carte
•
Har en stærk og tydelig personlighed samt overblik og gennemslagskraft
•
Er beslutsom kombineret med gode samarbejdsevner
•
Har økonomisk forståelse
•
Er stærk i kommunikation
•
Har en praktisk og positiv tilgang til de mange forskelligartede opgaver
•
Har lyst til at indgå i en levende virksomhed med højt til loftet og til tider pressede deadlines samt
kort reaktionstid

Om os...
Turbinehallen ApS er en virksomhed i konstant udvikling. Vi griber idéerne og løber afsted i højt tempo.
I skrivende stund består Turbinehallen ApS af Turbinehallen, Café & Restaurant Johan r i
Musikhuset Aarhus, Bumblebee Event samt MALT Restaurant & Lounge
Alt det praktiske...
Kørekort B er ønskværdigt
Ansættelsessamtaler afholdes løbende indtil den rette kandidat er fundet
Ansættelsesstart: Snarest muligt eller efter nærmere aftale
Løn: Efter aftale og kvalifikationer
Spørgsmål og ansøgning samt CV sendes til F&B Manager Kim Hansen kh@turbinehallen.dk eller ring på
telefon 25 48 70 71
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