KOKKEELEV SØGES
Moltkes Palæ søger ny kokkeelev.
Er du under uddannelse som kok og mangler en læreplads? Er du energisk, ambitiøs og er du frisk på nye
udfordringer, vil vi gerne høre fra dig.
Moltkes Palæ ligger på Dronningens Tværgade i indre København. Moltkes Palæ er et selskabs sted, som
afvikler bryllupper, konfirmationer, koncerter osv. Vi afvikler også heldagsmøder med fuld forplejning. Og vi vil
også en gang i mellem skulle ud at afvikle selskaber ude i byen, hvor gæsteantallet snildt kan komme over 1000
pax.

Vores mad tager udgangspunkt i den moderne gastronomi, men med stor vægt på traditioner i det gode
håndværk og den faglige stolthed.
Gastronomi med bund og inspiration fra det klassiske franske nouvel cuisine og det moderne nordiske dogme
køkken – men ofte tilføjet lidt krydderi fra verdenskøkkenet – japansk fermenteringskunst, sydamerikansk ild &
passion – ”mad over bål”, brugen af enkelte oversøiske og unikke råvarer, som kan forsvares i den grønne tanke.
En tanke som vil præge det valg af råvarer, som leveres på palæet – gerne lokale, økologiske hvor det giver
mening (DK produceret) og altid med sæsonen som det primære fokus.
Vi har plads til 700 gæster, og vi har høj belægning største del af året.

Som kokkeelev vil du blive en del af vores team af kokke og elever, der udvikler sig med nysgerrighed på
kokkekunsten og med inspiration fra hinanden.
Vi forventer, at du:

• Har gennemført grundforløb eller skal i mesterlære
• Har ambitioner og vil deltage på et fagligt højt niveau
• Har passion for mad samt værdsætter gode, friske råvarer
• Kan bevare roen i stressede situationer
• Er mødestabil, pligtopfyldende og præsentabel
• Er dynamisk, nysgerrig og en holdspiller

Send en ansøgning hvor du fortæller lidt om dig selv, din passion for kokkekunsten, og hvorfor vi
skal vælge dig til eb@humanicvenues.dk. Skriv ”Kokkeelev til Moltkes Palæ” i emnefeltet.
Vi glæder os til at høre fra dig og ansætter, når vi har fundet den rigtige.
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