Ledige job
Vi er så heldige at vi har travlt.
De fleste af vores søde og dygtige
ansatte er her i rigtig mange år
og det er jo rigtig dejligt.

Vi har rygende travlt på den lille kro på landet.
er.
Bromølle Kro er det sted i Danmark hvor der har været kro
længst. Vi kan skrive vores historie tilbage til 1198. Derfor
holder vi også fast i traditioner og vores køkken er en
blanding af det traditionelle og nye køkken.
Vi har en meget travl a la carte, en hel del selskaber,
kurser, hotel og en masse spændende shows, så det er en meget
alsidig forretning, hvor det er rigtig svært at kede sig.
-Arbejdsmiljøet er meget vigtigt for os, så det er vigtigt at
du er glad når du går på arbejde. Vi kan tilbyde dig en rigtig
god arbejdsplads/læreplads, hvor alle faggrupper har respekt
for og hjælper hinanden.
Det er meget vigtigt for os, at vores tjenere på dygtig vis
kan vejlede gæsterne i valg af vin, menu o.s.v
Derfor har vi også udelukkende faglærte tjenere og det skulle

vi gerne blive ved med at have.
vi uddanner tjenere.

Dette kræver naturligvis at

Vi søger en tjenerelev:
Som tjenerelev skal du:
Være frisk og kvik.
Helst have været på grundforløb.
Være hårdfør og kunne takle pressede situationer.
Det skal falde dig naturligt at smile og være serviceminded.
Have gåpåmod og lyst til at lære en masse nyt.
Vi kan så tilbyde dig en spændende lærerplads, hvor ikke 2
dage er ens.
Søde og hjælpsomme kollegaer.
En tjeneruddannelse hvor du kommer rundt om stort set alt
inden for branchen: A la carte, selskaber, udflugter,
hotelophold, kurser og show.
Efter endt uddannelse hos os, har du en rigtig god mulighed
for at få job i stort set alle steder bagefter.
Lyder dette som noget for dig, så tøv ikke med at at sende en ansøgning.

Måske

er det lige dig vi har ventet på?

Vi mangler også en kokkeelev.
Vi vil meget gerne have elev, som synes at det er sjovt, at
være kreativ og udvikle, men samtidig har vi meget travlt, så
du skal også have et godt overblik og kunne arbejde hurtigt
under pres.
Vi kan tilbyde dig en meget alsidig uddannelse, hvor du lærer
selskabsmenuer, kursusmenuer og a la carte servering.
Du skal indgå i et ungt team bestående af 3 kokke og
kokkeelever.
Vi sætter pris på et rigtig godt arbejdsmiljø, vi er alle
uundværlige ellers ville vi ikke være her.

Send en ansøgning med de sidste skolekarakterer og meget gerne
udtalelser fra andre steder du har arbejdet.
På gensyn
Jan Bresnov

Husk at hos os er alle medarbejdere
vigtige, forhåbentlig også snart
dig.
Er dette noget for dig, så skynd dig at sende en ansøgning, da
vi mangler både tjener og elever hurtigst muligt, helst på
mail:
mail@bromoelle-kro.dk eller ved spørgsmål ring 58250090.
Husk at vedhæfte cv.

