
KALØVIG Center søger afløsere til køkkenet
Det går over stok og sten, så vi har brug for ekstra afløsere til vores 
køkken. 

Vi søger folk med en solid, faglig baggrund. Ikke nødvendigvis ”på papiret”  
– erfaring er lige så værdifuldt for os. Måske har du en køkkenuddannelse eller 
måske er du selvlært kok eller kogekone med nogle års erfaring. Du skal natur-
ligvis have hygiejnebeviset på plads, men derudover er det vigtigste, at du har 
både lyst og evner til at lave dejlig mad til vores gæster. 

Vi og vores gæster holder vældig meget af god mad, og vores køkken er præ-
get af mange overraskelser, bunker af grønt og masser af ambitioner. Vi har 
både storsmilende smiley og Det Økologiske Spisemærke i Sølv og vi værner 
omhyggeligt om begge dele! Uanset din faglige baggrund forventer vi, at du 
kan arbejde selvstændigt og selvsikkert i køkkenet – og at du er kreativ og har 
lyst til at prøve nye ting. 

Vi forventer også, at du møder både os og vores gæster med smil, venlighed 
og imødekommenhed – og at du altid er parat til at give en hjælpende hånd, 
hvor den behøves. 

Vi kan love dig et afvekslende job, hvor du er med til at danne rygraden i en 
lille, stærk  virksomhed. Du får gode, dygtige og ambitiøse kolleger både i køk-
ken og rengøring, salg, vedligehold og ledelse. Vi er et lille hold, men vi sætter 
alle en ære i, at Kaløvig er ganske særlig rart at besøge.

Da vi stort set har gæster hele tiden og året rundt, fordeler arbejdet sig på 
både dage, aftener og weekender og på alle tider af året. Timetallet vil variere 
efter behov og i takt med antallet af gæster. Løn og øvrige vilkår er fastlagt i 
vores overenskomst med 3F. Tiltrædelse efter aftale. 

Send din ansøgning til os så vi har den i hænde senest den 14. september kl. 10. 

Alle ansøgere får svar, og vi kan med det samme sige, at vi planlægger at 
afholde samtaler i uge 38.      

Skriv (gerne på mail) til: 
KALØVIG Center
Præstekravevej 46
8410 Rønde
att. Direktør Christine Viemose
Christine@kalovigcenter.dk
tlf. 86 37 11 55 /Mobil 23 42 16 76

KALØVIG Center er et lille kursuscenter, der ligger mellem himmel og hav ved Følle Strand. Vi har 26 værelser og 4 mødelokaler i en ejendom, der 
oprindeligt er opført som badehotel. Kaløvig lægger hus til masser af møder, kurser, fester, sommerlejre og feriebesøg og vores kunder kommer fra 
hele Danmark og fra udlandet.  Vi er SKI godkendt som leverandør til Staten, har egen overenskomst med 3F, har Økologisk Spisemærke i Sølv, er 

Grøn Nøgle Certificeret og certificeret partner med  Nationalpark Mols Bjerge. Vi har en dejlig have, det fineste Trætophus, en æble- og kirsebær-
lund, egne bier og fremragende fiskevand. Vi har også jordvarme, solvarme og solceller, opladning til elbiler - og masser af planer og drømme for 

fremtiden! Læs mere om Kaløvig på www.kalovigcenter.dk og find os på Facebook.


