
 

Engageret kok til unik virksomhed i vækst  
Nu har du mulighed for at blive en del af en hip-to-the-hop virksomhed, som er i rivende udvikling, 

og som sætter kreativitet og lækker mad i højsædet! Vi kan tilbyde attraktive arbejdstider, 

selvstændighed og søde, dygtige kollegaer. 

 

Vi søger en kok til vores kantine i Allerød, som har op til 400 bespisninger. Vi arbejder med et 

spændende Wihlborgs-koncept, hvor kantinemad ikke ”bare” er kantinemad. Vi ønsker at skabe 

en oplevelse, og vi arbejder meget med måden vi præsenterer retterne, sammensætter menuerne 

og varetager bæredygtige og ansvarlige indkøb.    

Du vil blive en del af et team, hvor der er plads til udvikling og indflydelse, og hvor faglighed, 

engagement og højt humør er sat i højsædet. 

 

Vi kan bl.a. tilbyde dig 

o 37-timers arbejdsuge i tidsrummet 07-15. Fri hver weekend 

o Attraktiv løn 

o Gode personalegoder, bl.a. pensionsordning, sundhedsforsikring, massageordning, 

fitnessmedlemskab, m.v. 

o En arbejdsplads hvor godt arbejdsmiljø vægtes højt  

o En innovativ arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for udvikling og nytænkning 

 

Lidt om os 

Vi er et ejendomsselskab, som ejer, driver og udlejer erhvervsejendomme i og omkring 

Storkøbenhavn. Udover erhvervsejendomme driver vi i dag 6 produktionskøkkener fordelt rundt på 

vores ejendomme, som udgør en vigtig del af vores forretning. Vi har det økologiske 

bronzemærke, og vi arbejder aktivt med at formindske madspild og tænke bæredygtighed og 

økologi ind i vores kantineservice. Bl.a. laver vi vores mad fra bunden og bruger altid friske råvarer. 

Du vil få en arbejdsplads, som værdsætter hver enkelt medarbejder, hvor vi er handlekraftige og 

hvor vi løfter i flok. 

 

Vi ser frem til at høre fra dig 

Kan du se dig selv i ovenstående? Er du blevet nysgerrig på at høre mere? Så tøv ikke med at ringe 

til Køkken- og driftschef Mona Vestergaard på tlf. +45 53 73 74 99. 


