
 
Skjoldenæsholm Hotel og konferencecenter søger en køkkenchef, der har lyst til at skabe 
udvikling og den gode madoplevelse 
 
Vi søger en køkkenchef der har lyst til at være dynamo for udviklingen af køkkenet på Herregården 
Skjoldenæsholm.  
 
Vi ønsker en køkkenchef der: 

 går op i præsentation og anretning af maden 

 ønsker at implementere lokale råvarer i menuen og skabe en fortælling herom 

 er opdateret på tidens trends inden for ny nordisk mad kombineret med det franske 
køkken 

 at samarbejde om at skabe den gode madoplevelse gennem mad og vin 

 kan bevare overblikket i travle perioder 

 har lyst til at eksperimentere og udvikle køkkenet i samspil med kokkene i lavsæsonen  

 konceptualisering, hvor maden indgår som medskaber til den gode oplevelse  

 motivator for køkkenet men også i resten af huset. 

 er stolt af sin mad og ikke bange for at præsentere maden for gæsten og vise sig i 
restauranten 

 at vejlede gæsten i valg af menuer 

 du er uddannet kok 

 er tilstede i køkkenet ca. 4 dage om ugen fordelt på fuldtid 

 tæt dialog med direktøren om udviklingen 
 
Du vil få det faglige og økonomiske ansvar for køkkenet (2 kokke) og som noget af det første være 
med til at ansætte en kokkeelev. Derudover vil dine opgaver som køkkenchef være: vagtplanering 
for teamet, foretage indkøb, lager styring, udarbejde menuer, sikre god hygiejne og egenkontrol 
samt indgå i køkkenet som udførende kok. Som person er du engageret og går op i dit fag. Du 
hviler i dig selv, du har lyst til at afprøve nye ting og er god til at samarbejde på tværs og involvere 
dine kollegaer. 
 
Om Skjoldenæsholm 
Skjoldenæsholm er en gammel Herregård, som ejes af 8. generation. Familieånden præger stedet i 
vores arbejde og kommer til udtryk ved, at vi er gode til at hjælpe hinanden og skabe en 
atmosfære for vores gæster, (hvad enten det er møder, konferencer og fester, individuelle gæster) 
med høj kvalitet og professionalisme samt et sted man har lyst til at ”være”. 
Skjoldenæsholms køkken tilbyder morgenmadsbuffet, frokostbuffet, dagens 3 retters menu samt 
selskabsmenuer efter årstidens råvarer.  
 
Spørgsmål og ansøgning 
Har du spørgsmål til stillingen som køkkenchef, er du mere end velkommen til at kontakte os på 
tlf: 57538758 og tale med direktør Susanne Bruun de Neergaard. Du kan også læsere nærmere om 
os på www.skj.dk Har jobbet som køkkenchef din interesse, bedes du sende din ansøgning til 
Salgs- og HR chef Marie Elley Bendtsen på marie@skj.dk senest den 20. februar 2018. Tiltrædelse 
senest 1. april 2018, gerne før. Stillingen er en fast stilling på 37 timer om ugen.  
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