
Er du vild med nordisk mad? Og vil du lave lækker mad til vores gæster? Hvis 
ja, så har vi et kokkeforklæde hængende til dig – vores næste stjernekok! Som 
kok i vores populære køkken vil du kunne løfte dine færdigheder i et tæt og 
velfungerende team med plads til masser af humor.

Du skal være kok hos Guldstjerne Golf & Spa Resort, hvis du vil:
• Have stor indflydelse på menuen
• Være en del af et team, som arbejder godt sammen og nyder  

hinandens selskab
• Have adgang til de mange goder på resortet – såsom wellness-  

og golffaciliteter.

Arbejdet
Som stjernekok hos os vil du tilberede råvarerne i vores store, moderne køk-
ken med to kokkekolleger. Her vil du stå for den daglige servering i restauran-
ten, men du vil også kunne udfolde dine kreative talenter, når der skal sam-
mensættes “drømmemenuer” til diverse arrangementer som konfirmationer, 
bryllupper og koncerter. Du skal altså både kunne smøre en lækker sandwich 
og tilberede den helt store bryllupsmenu.

Om dig
For Guldstjerne Golf & Spa Resort betyder det ikke det store, om du er 
nyuddannet eller erfaren kok. Det vigtigste er, at du har styr på det nordiske 
køkken, tager ansvar, er kreativ og altid åben for at lære noget nyt. Hvis du 
samtidig er god i teams, så er det et ekstra plus. 

Nyd alle de goder vi har at byde på
Som stjernekok hos Guldstjerne Golf & Spa Resort stopper dine goder immer-
væk ikke ved den gode stemning og det gode mad. Du vil få adgang til alt, 
hvad vores luksusresort har at byde på. Det betyder golf på en af Danmarks 
bedste baner, spa i luksuriøse omgivelser og adgang til vores landskendte 
subtropiske bad. Alt sammen står til fri anvendelse.

Jobbet er fuldtid fra 8-16 med ingen øvre arbejdstid. Det betyder, at du skal 
stå til rådighed, hvis der er behov for, at du yder en ekstra tjans. Til gengæld er 
både lønnen og pensionen i top. 

Send din ansøgning til info@guldstjerne.dk
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