
DEDIKERET KOK/CATER  

til det kolde køkken 

Vil du være en del af vores kreative køkkenteam, hvor vi er fælles om at lave mad og service i 
verdensklasse? 

Er du knivskarp til kokkefaget og har du en stærk passion, som kan bidrage til at skabe unikke 
sanseoplevelser for vores gæster? 

Du vil ikke kun få masser af arbejdsglæde og medbestemmelse, men også en arbejdsplads med 
et koncept og et fællesskab ud over det sædvanlige. Hos Hotel Fuglsangcentret ser vi os som én 
stor familie. Du vil blive en del af et velfungerende team, hvor alle bidrager med solid erfaring og 
et stort engagement. Travle dage imødekommer vi med højt humør og alle hjælper hinanden. 

Fuglsangcentret er ejet af Dansk Blindesamfund og er både hotel, kursus- og konferencecenter. 
Siden 1989 har vi holdt succesfulde events for virksomheder og private. Menuen er ofte inspireret 
af årstidens råvarer, specialiteter fra lokale leverandører og vores egen sansehave. Hertil priorite-
rer vi økologi og frilandsråvarer for at passe på miljøet. Hos os må serveringen også gerne sætte 
flere sanser i spil, så det bliver en komplet oplevelse for vores gæster.

HVEM ER DU

 Du er gerne uddannet cater eller kok i det kolde køkken, eller har flere års brancheerfaring

 Du har en indre passion for kokkefaget, og evner at løse både simple og komplicerede opgaver

 Du sætter en ære i at levere høj kvalitet, der lever op til Fuglsangcentrets høje standard

 Du tager ansvar og kan bevare overblikket, også når det går stærkt 

 Du er en teamplayer, som værdsætter det gode samarbejde

 Du kan arbejde selvstændigt og tage initiativer til opgaveløsning

VI TILBYDER

 En fultidsstilling med en attraktiv og fleksibel vagtplan

 Fri hver anden weekend og fri for aftenvagter − arbejdstid kl. 5.30-14.00

 Varierende arbejdsopgaver til forventningsfulde gæster

 En bæredygtig virksomhed, som er Miljøcertificeret med Green Key 

 Gode muligheder for personlig og faglig udvikling

 Tryghed og ordnede forhold for medarbejderne



ANSØGNING OG TILTRÆDELSE

Er du vores nye successkabende stjernekok? Så send CV og ansøgning til jobfsc@blind.dk eller 
kom forbi til en kop kaffe. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, men venter gerne på den 
rette kandidat.

Kontakt køkkenchef Louise Thomsen for yderligere spørgsmål på telefon  
76 20 21 50 eller fuglsang@blind.dk

HVEM ER VI

Fuglsangcentret ligger i hjertet af Danmark med direkte adgang til Fuglsang Skov og med gode 
transportmuligheder. Bygningen er omgivet af en stor park med sansehave og aktiviteter for 
både firmaer og familier. På vores hotel finder du 60 lækre og moderne dobbeltværelser samt 
pool- og spaområde, restaurant, bar og konferencefaciliteter. Hos os sættes gæsten altid i cen-
trum, og vi er kendt for stor hjælpsomhed, personlighed, imødekommenhed og varme. Sidst 
men ikke mindst, er vi et sted, der rummer alle forskelligheder. 
 
Læs mere om Fuglsangcentret 

 
Sammen udfordrer vi blindhed. Vi støtter og hjælper mennesker med synshandicap. Vi kæmper 
for at skabe lige muligheder i samfundet. Og vi bidrager til at forebygge synshandicap. Både i 
Danmark og i udviklingslandene. Læs mere på blind.dk
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