
Vi søger en ny og dygtig medarbejder til køkkenet i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. 
Brænder du for lave mad fra bunden og sætter du en ære i at lave lækre og flotte menuer?

Vi søger en medarbejder som:
∙ er kok, ernæringsassistent eller har en anden køkkenfaglig uddannelse.
∙ har lyst til at være en del af et team på 6 dygtige medarbejdere
∙ er kreativ og har et højt fagligt niveau
∙ sørger for at gældende regler for håndtering af råvarer, hygiejne samt egenkontrol efterleves
∙ formår at holde hovedet koldt – også når det går stærkt
∙ kan koordinere større arrangementer i og ud af huset
∙ har højt serviceniveau såvel til små som store kunder
∙ har lyst til at indgå i dygtigt team, hvor der arbejdes seriøst, men med plads til smil
∙ ser muligheder og har lyst til og mod på at være med i udviklingen af vores unikke koncept
∙ tager naturligt ejerskab og kommunikerer godt med både kolleger, gæster og leverandører
∙ har lyst til at arbejde efter en vagtplan med faste hverdage, og vagt hver anden weekend, 
  når der  er arrangementer.
∙ trives med at arbejde et sted hvor fleksibilitet går begge veje
∙ har lyst til at arbejde mellem 30-37 timer pr. uge.

Vi tilbyder:
∙ job i et moderne center i udvikling
∙ en selvstændig stilling, hvor du sammen med centrets øvrige medarbejdere skaber 
  unikke resultater.
∙ et godt arbejdsmiljø med mange gode kollegaer
∙ spændende arbejdsopgaver med god afveksling

Tiltrædelse:
Snarest.

Løn efter aftale.

Ansøgning og kontakt:
Vi indkalder relevante kandidater løbende, så vi opfordrer interesserede kandidater til at søge snarest muligt. Skrift-
lig ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes til: Køkkenchef Charlotte Jensen på mail: cj@rskc.dk.

Om Ringkøbing-Skjern Kulturcenter
Om du er til bold, gymnastik, dans, koncert, kunst, fest - eller noget helt andet, så kan Ringkøbing-Skjern Kulturcenter tilbyde dig oplevelserne. 
Centret danner rammen om sportsforeninger, bowling, fitness, koncerter, fester, kunstudstillinger og mange andre arrangementer. Centret har en 
omsætning på cirka 20.000.000 kr., 21 fuldtidsansatte, cirka 45 deltidsansatte, 4 haller, koncertsal, foyer, lounger og mange andre rum til rådighed. 
En af de mest kendte haller er “Skjern Bank Arena” med plads til over 3.200 tilskuere (heraf 2.800 siddepladser).

Desuden huser Ringkøbing-Skjern Kulturcenter dele af Ringkøbing-Skjern musikskole, Ringkøbing-Skjern Kommunes Talentakademi. Derudover 
tilbyder centret store selskabslokaler med plads til mange gæster samt mindre rum med plads til møder, hygge m.m. Mangler du overnatning i for-
bindelse med dit besøg i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, tilbyder centret nye 4-personers værelser 
med eget bad, Wi-fi, TV etc.

Kort sagt er mulighederne mange, og Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 
hjælper altid gerne med at finde den løsning, 
der passer til hvert enkelt arrangement.
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