VAR MED FRÅN BÖRJAN!
KOCK - nyfiken och kreativ
till TRIFTENS nya restaurang i
HÄGERNEHOLM

Du har erfarenhet från kall- och varmkök och
tycker om variationen från lunch, à la carte,
festvåning och catering. Du är utbildad kock och/
eller har bred och dokumenterad erfarenhet och
ett stort intresse för matlagning, råvaror och av att
utvecklas i ditt yrke. Du vill alltid erbjuda dina
gäster vällagad mat och du hanterar råvaror med
kunskap och respekt för smaker, hygien,
hållbarhet och ekonomi.

I nybyggda Hägerneholm möter vi en delvis
ny marknad från boende, besökare till en
intilliggande idrottshall och från företagen i
Arninge. Triften Hägerneholm är inrymd i
samma byggnad som ett nybyggt hotell
med främsta fokus på företagsgäster.
Triften Hägerneholm kommer att erbjuda
frukost, lunch, middag, kafé och bar samt ett
brett take awayutbud till både boende på
hotellet och andra gäster, veckans alla dagar
samt möjlighet till konferens, event och fest i
Triftens och hotellets lokaler.
Köket lagar mat till Triften Catering och från
Triftens bageri på Stockholmsvägen kommer
bröd och bakverk.

Du har kreativa idéer, energi och arbetslust som du vill dela med dig av. Du trivs som bäst
med ditt arbete när gästen är riktigt nöjd. Du tycker om att samarbeta med andra men kan
också självständigt ta ansvar och har inget emot att ibland arbeta ensam. Du vill bidra för att
utveckla dig själv, Triften och dina medarbetare för att gemensamt kunna växa.
TRIFTEN serverar frukost, lunch och middag samt utför diverse olika cateringuppdrag, event
och fester. Utöver köket har TRIFTEN eget bageri som bakar matbröd, söta bakverk, tårtor
och desserter.
Jobba med Triften och gör världen lite godare.
Med måltiden i fokus erbjuder Triften en plats för glada och goda möten mellan människor. Triften
växer för att ge förorten god och vällagad mat och bröd i trevlig och välkomnande miljö – för livets alla
måltider! Om inte gästen kommer till Triften kommer Triften till gästen och ordnar mötet, festen eller
middagen genom en stadigt växande cateringverksamhet.
Oavsett om du söker en fast anställning på heltid eller en mer flexibel deltidsanställning är du
välkommen med din ansökan. Vi utformar tjänsten
utifrån dina och våra behov och önskemål.
Kom förbi oss på Stockholmsvägen 114 i Täby,
e-posta eller ring, till: Stina Wallster
stina.wallster@triften.se • 0708 150 400
Har du frågor om tjänsten? Hör av dig till
kökschef:
My Åkerstrand • my@triften.se
telefon: 08-244 555 • hemsida: www.triften.se
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