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Hos Skanderborg Park sætter vi en ære i at udvikle og skabe 
(smags)oplevelser, som vores gæster husker. I vores køkken
er kvalitet og nytænkning derfor altid i fokus.

Faglært kok med
mod og ambitioner   

Skanderborg Park ligger smukt placeret midt i naturen med fantastisk udsigt til Skanderborg sø. 
Vi er et professionelt konferencehotel, som på baggrund af vores faglige viden og stolthed, 
teamspirit, fantastiske produkt, og ikke mindst gode relationer til vores mange gæster, har vundet 
flere priser. Vi er specialister i afholdelse af kurser og konferencer, feinsmeckere når det drejer sig 
om fester – og eksperter når det handler om at få folk til at føle sig velkommen.

Vi er en del af Finanssektorens Uddannelsescenter med mange stolte traditioner, og vores 
medarbejdere er vores vigtigste ressource. Vi lægger stor vægt på detaljer og nærvær og går 
gerne forrest, når det drejer sig om udvikling. 

For yderligere information om stillingen kontakt:
Køkkenchef Martin Skov Nielsen
msn@skanderborgpark.dk eller mobil 22 74 92 49

Ansøgning:
Send hurtigst muligt din præcise, motiverede ansøgning og relevante
bilag til Uddannelsescentrets personaleafdeling 
hr@finansudd.dk

Ansøgninger behandles løbende.

Du får:
• Et spændende og krævende job på en
 dynamisk arbejdsplads i rivende udvikling
• En uhøjtidelig omgangstone, hvor vi
 værdsætter humoristisk sans
• Gode vilkår og løn efter kvalifikationer
• Gode udviklingsmuligheder – både fagligt som personligt

Vi forventer, at du
• Er faglig dygtig og gerne specialist indenfor dit område
• Er stolt af dit håndværk
• Er ambitiøs og aldrig går på kompromis med kvaliteten
• Tør udfordre den traditionelle konferencebuffet
• Er effektiv og har et godt overblik
• Er fleksibel og indstillet på skiftende arbejdstider
• Er engageret og en åbenlys medspiller
• Er glad og har en positiv indstilling til arbejde og kolleger

Vi søger

Dine primære arbejdsopgaver bliver at tilberede mad fra bunden – med de bedste råvarer – 
og i samarbejde med det øvrige team udvikle nye spændende produkter.
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