
Café Fru Dax søger 
Vi søger en kok eller køkkenmedhjælper til 

Du vil blive en del af et ungt team som sætter sammenhold og gode arbejdsforhold i højsædet. Vi 
vil give alle vores gæster en godoplevelse. Vi lægger stor vægt på at alle er smilende, positive og 
hjælpsomme så vi i fælleskab kan løfte opgaven.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job. 
hverdage som weekender. Vi forventer at du kan arbejde min. hver anden weekend. 
Arbejdstiderne varierer alt efter sæson.
 
Din profil: 

 Gerne erfaring fra restaurationsbranchen.
 Du ved at højt hygiejneniveau er grundlaget for høj madkvalitet.
 Du har et godt humør, positive holdninge

brænder på. 
 Roligt temperament og arbejder selvstændigt.
 Du er fleksibel, åben og udadvendt.
 Du kan besvare overblikket i en ofte hektisk hverdag.
 Du er serviceminded og hjælper gerne dine kollegaer hvor du

 
 
Om os: 
Café Fru Dax finder du i Lakolk Butikscenter på Rømø.
Her har vi skabt et miljø, som rummer hygge og hjemlig atmosfære.
Vi går meget op i kvalitet samt service og ønsker at v
 
 
Hvis jobbet har din interesse, vil vi gerne høre fra dig hurtigst muligt.
Send ansøgning med kort beskrivelse af dig selv samt din erfaring til 
Har du spørgsmål så ring til Maria Clausen på 
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Fru Dax søger kok eller køkkenmedhjælper
kok eller køkkenmedhjælper til fuldtidsstilling fra 20. marts til ca. 

Du vil blive en del af et ungt team som sætter sammenhold og gode arbejdsforhold i højsædet. Vi 
alle vores gæster en godoplevelse. Vi lægger stor vægt på at alle er smilende, positive og 

hjælpsomme så vi i fælleskab kan løfte opgaven. 

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job. Jobbet medfører skiftende arbejdstider i såvel 
i forventer at du kan arbejde min. hver anden weekend. 

Arbejdstiderne varierer alt efter sæson. 

Gerne erfaring fra restaurationsbranchen. 
Du ved at højt hygiejneniveau er grundlaget for høj madkvalitet. 
Du har et godt humør, positive holdninger og klar til at give en ekstra hånd med hvis det 

Roligt temperament og arbejder selvstændigt. 
Du er fleksibel, åben og udadvendt. 
Du kan besvare overblikket i en ofte hektisk hverdag. 
Du er serviceminded og hjælper gerne dine kollegaer hvor du kan. 

Café Fru Dax finder du i Lakolk Butikscenter på Rømø. 
Her har vi skabt et miljø, som rummer hygge og hjemlig atmosfære. 
Vi går meget op i kvalitet samt service og ønsker at vores gæster skal blive mødt med et smil.

interesse, vil vi gerne høre fra dig hurtigst muligt. 
Send ansøgning med kort beskrivelse af dig selv samt din erfaring til frudax@hotmail.com
Har du spørgsmål så ring til Maria Clausen på 29 26 21 96. 

Café Fru Dax, Lakolk Butikstorv 7, 6792 Rømø

 

kok eller køkkenmedhjælper 
ca. 1. november 2017. 

Du vil blive en del af et ungt team som sætter sammenhold og gode arbejdsforhold i højsædet. Vi 
alle vores gæster en godoplevelse. Vi lægger stor vægt på at alle er smilende, positive og 

arbejdstider i såvel 
i forventer at du kan arbejde min. hver anden weekend. 

r og klar til at give en ekstra hånd med hvis det 

res gæster skal blive mødt med et smil. 

frudax@hotmail.com 

x, Lakolk Butikstorv 7, 6792 Rømø 


