
Pichardt’s restauranter søger dygtigt mandskab : 

1 kokkeelev til omgående start 

1 fuldtids og fastansat kok / cater med start senest 1 marts 2021. 

 

Vores nuværende elev er snart færdig ( marts 21) og derfor søger vi den helt rigtige medarbejder, der har 

den rigtige mentalitet og en enorm lyst til at arbejde som vores nye elev. Vi har ikke brug for en ny tvkok 

men en der har lyst til at lære sit fag fra bunden og vil dygtiggøre sig  i en verden af de bedste råvare og et 

fantastisk kreativt team. Vi lover at du får mega travlt og en masse gode oplevelse. At være kok er et kald 

og man arbejder på alle tidspunkter, så du skal være helt afklaret omkring de arbejdsforhold som gælder 

hos os. 

Til restaurant Generalen i Tranekær søger vi endnu en kok, i fuldtids og helårs stilling, med rod i det fransk/ 

danske køkken og lysten til at indgå i vores specielle madkultur.  

Du skal ha sans for detaljen samt ha fuldstændig styr på grundtilberedning og besidde et godt 

varekendskab. Vi har skiftende menukort og det forventes at du kan bidrage konstruktivt til det nye 

menukort. Vi forstiller os at du har god faglig baggrund, er vant til at arbejde med de rå råvarer og har en 

markant holdning til dit fag og arbejdsmoral. Vi forstiller os at du kan arbejde selvstændigt og tager et 

medansvar for den daglige drift og elevoplæring.  

For begge stillinger tilbyder vi et fagligt højt og meget kvalitets bevist køkken med højt tempo og mange 

glade gæster og en masse skægge og skæve eventens året rundt. VI tilbyder ordnet forhold, med løn efter 

kvalifikationer til effektiv arbejdstid plus pauser, normal pension og evt. bonus ved opnåelse af delmål.  Vi 

har meget arbejdstid om sommeren og mindst om efterår og vinter og derfor fordeles din arbejdstid ud på 

et kalender år.  Du forventes at kunne deltage i forskellige fælles møde og vi arrangerer også div. personale 

tilbud samt events for medarbejder. 

   

Kontakt Restauratør Christian Pichardt for yderligere oplysninger. 31 24 84 54. 

Der SKAL indsende en skriftlig ansøgning, mærket kok til: Pichardts@mail.dk eller 

Pichardt’s Restauranter, slotsgade 82, 5953 Tranekær. 

Restaurant Generalen i Tranekær, vores sommer forretning med plads til 200 gæster og det gode 

Dansk/Fransk Landkøkken med vores helt specielle tvist.   

Åben hver dag hele sommeren, fredage og lørdage i efterårs og vinter sæson. 

Butik Pichardt på Generalen med sommer, sol og en masse gode vare, i både gastronomi samt 

køkkengrej.  

Pichardts B&B  - 7 ferielejligheder med plads til 36 gæster. 

Drift af Tranekær slot selskabsafdeling, samt servicering af slottets gæster. 
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