Incontro AB

Kock Eatery Nod
Om dig
Du är du glad, positiv och framför allt en flexibel person som stimuleras av att hitta lösningar för våra gäster. För
att trivas i rollen som kock hos oss är du prestigelös och tycker om att vara del av en grupp som hjälper varandra
över gränserna samtidigt som du är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Du är en vass Kock och naturligtvis mån om matkvalitet! Du behärskar svenska i såväl tal som skrift. Du
kommer att hamna med ett glatt gäng, så vi önskar också att du är social och att du vill bidra till en trevlig
stämning på arbetsplatsen. Har du dokumenterad erfarenhet av allergikost så ser vi det som ett extra plus.

Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss på Eatery kommer du tillsammans med vår Köksmästare får du den dagliga produktionen att
fungera, producera god och näringsriktiga måltider till våra gäster. I din roll som kock behöver du ha god
kunskap och älska att laga god mat. En förutsättning för att klara arbetet är att du är kvalitetsmedveten och har
goda kunskaper om allergier, specialkost, näringslära och god hälsa. Vi söker dig som är utbildad kock (minst 1
år) och har flerårig erfarenhet i yrket. Erfarenhet är väldigt viktigt att ha, likaså ett intresse för vår bransch och en
passion för allt som kommer med. Vi letar efter dig som är matintresserad, ofta har ett leende på läpparna, gillar
att jobba i ett högt tempo och som förstår vad ”service” verkligen innebär!

Övrigt
Vi vill att du har kockutbildning och minst tre års erfarenhet i yrket
Som person är du positiv, lösningsfokuserad, flexibel och naturligtvis mån om matkvalitet. Vi gillar att ha
roligt på jobbet, så vi önskar också att du är social och att du vill bidra till en trevlig stämning på
arbetsplatsen. Har du dokumenterad erfarenhet av allergikost så ser vi det som ett extra plus.

Om anställningsvillkoren
Vi tillämpar en provanställning på 6 månader. Månadslön med tillgång i vår förmånsportal med generösa
rabatter och friskvård!
Tjänsten är placerad i Kista och arbetet utförs dagtid mån-fre.

Om oss
Eatery har som mål att kunna erbjuda en miljö som bjuder in till möten och avkoppling såväl under som efter
arbetsdagen. En plats dit man går för att äta och inspireras, antingen själv eller tillsammans med sina vänner,
kollegor och affärspartners. Läs mer om oss och vårt koncept på www.eatery.se Eatery är en snabbt växande
restaurang- och konferenskedja som i nuläget har tre etableringar i Stockholmsområdet, i Luma Park (Hammarby
Sjöstad), Kista och Sickla. Mer information om Eatery på www.eatery.se I augusti öppnar Eatery upp sin fjärde
anläggning i Stockholmsområdet, denna gång i nybyggda Grand Central på Järnvägsgatan mitt i Sundbyberg.
Läs mer om Grand Central här: http://grandcentralsundbyberg.se/

www.eatery.se

