
Musikteatret Holstebro
søger faglært kok

Grundet stigende efterspørgsel søger vi en kok med tiltrædelse hurtigst muligt.

Der er tale om fastansættelse i et team på 2 faste kokke og en del afløsere. Vores kerneopgave er servicering 
af spisende gæster og kunstnere i forbindelse med de mange teater- og koncerter, vi har.  Derudover afholdes 
der alle former for private fester samt konferencer og møder. Vi bestræber os på at lave maden fra bunden og 
sætter stor ære i at levere en høj kvalitet til prisen. Gæsternes helhedsoplevelse af vores store og dejlige hus, 
betyder alt for os, så vi har hjertet med på arbejde.

Vi forventer at:

• du er uddannet kok og evt. har erfaring med selskaber og konferencer

• du har gode samarbejds- og kommunikativeevner på tværs af arbejdsgrupper og aldre 

• du er serviceminded, da vores kunder stiller mange forskellige krav også om allergener

• du er en teamplayer og vil spille sammen om at løfte de store opgaver

• du er ambitiøs både for dig selv og holdet

• du har alm. kørekort og ikke er bange for at køre mindre varevogn en sjælden gang

Vi tilbyder:

• løn efter kvalifikationer

• fleksible og gode arbejdstider (vi er flere med børn)

• gode ferieperioder, da vi holder sommer- og julelukket.

• et job med ansvar, og særdeles gode personlige udviklingsmuligheder 

• gode kollegaer i alle aldre

• personaleforening med jævnlige arrangementer 

Så har du lyst og mod på at arbejde med os i et levende kulturhus, så send os din ansøgning til 
Musikteatret Holstebro post@musikteatret.dk – samtaler vil blive holdt løbende, indtil den rette er fundet.

 
Musikteatret Holstebro er det vestlige Danmarks kulturelle midtpunkt med en smuk beliggenhedlige ved 
Storåen og tæt på byens strøg. Mere end 200.000 gæster årligt huset til teaterforestillinger, musicals, 
koncerter, møder, fester og konferencer. Se mere information musikteatret.dk


