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. Derfor søger
vi 1 helårs uddannet tjener og 2 elever.
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.
-Som tjener skal du: Være faglært, da vi har elever.
Kunne holde mange bolde i luften samtidig.
Holde hovedet koldt i pressede situationer.

Være behagelig at omgås.
Villig til at lære nyt, da vi er i stadig udvikling.
Det vil absolut ikke være nogen hindring, hvis du selv har
ideer til forbedringer af kroen.
-Som elev 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.
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.

