Löfbergs Arena/Färjestad BK söker Kock på 100 %
Vill du vara med om skapa upplevelser tillsammans med Löfbergs Arena/Färjestad BK och
samtidigt vara en del av ett härligt team? Vi hjälps tillsammans åt att skapa minnen för våra
gäster. På ett målmedvetet och professionellt sätt är vi i framkant av Sveriges Arenor. Vi är
en arena med många möjligheter och vår vision är att vara bäst i Sverige och ledande i
Europa – som tjänsteleverantör och som arbetsgivare.

Om dig

Vi söker nu en matglad person som vill bli en del av vårt köksteam. Du brinner för gästernas
upplevelse och investerar stor omtanke i ditt arbete. Löfbergs Arena har en hög ambition och
strävar alltid efter att laga mat på högsta nivå för alla tillfällen. Du behärskar såväl varm som
kall matlagning och har minst 5-års erfarenhet med goda referenser.

Vårt köksteam

Som en del av vårt köksteam kommer du vara en viktig del av Färjestad bk och Löfbergs
Arena. Hos oss jobbar vi aktivt med att ge en trygg, utvecklande och inspirerande anställning
där vi tillsammans växer, som företag och som individ. Vi lägger stor vikt vid utveckling och
reser därför regelbundet både utomlands och inom Sverige med målet att ta våra produkter
till nästa nivå och vara en ledande gastronomisk leverantör i Sverige. Vårt köksteam älskar
utveckling – så gör även du.

Om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid 100% med start i augusti. I tjänsten som kock är
du gästfokuserad, serviceinriktad och genuint intresserad av mat. Du har bred erfarenhet av
matlagning, förstår vikten av goda förberedelser och är van att jobba strukturerat. Din
arbetstid kommer vara varierad med största delen förlagd dagtid.

Om Löfbergs Arena/Färjestad BK
4 restauranger, 7 barer, 11 kiosker, 2 fastfood enheter, 36 loger, 4 eventrum, 5 konferensrum
-

Ala carte lunch 200-300 gäster i snitt per dag
26 matcher (+slutspel) SHL hockey
4-8 Event (+2500pers) per år
4-8 Företagsmässor per år
1-2 Gastro Event/Gästspel per år
+40000portioner catering cup & turneringsmat
+20000portioner Interna cuper/turneringsmat
+ 100 cateringuppdrag (bröllop, företag, privat)

För mer information om respektive restaurang och dess koncept, besök oss på
https://www.farjestadbk.se/lofbergsarena

Skicka din ansökan till ansokan@lofbergsarena.com senast
den 31/7.

