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Kokken med den skarpeste kniv i Thy
Det er NU du har chancen for at udvikle dit potentiale sammen med et dedikeret team af 

kollegaer, der alle brænder for at give den bedste oplevelse for vores gæster

Kan du nikke “ja tak” til at:

• Arbejde med den fedeste udsigt i Thisted
• Du er uddannet kok
• Du er kreativ og nysgerrig i din madlavning
• Du vil lave mad fra bunden
• Du elsker at køre bonner, og forkæle dine gæsters 

smagsløg
• Du har erfaring indenfor selskab og a’ la carte
• Du vil være ansvarlig for restaurantens samlede 

madudbud

Hvor skal du arbejde: 
Thisted, er en dejlig mellemstor provinsby, beliggende i 
det skønne Thy i Nordjylland. 
Kommer du som tilflytter til Thisted, hjælper vi gerne 
med midlertidig bolig.

Hotel Limfjorden ligger direkte ned til Limfjorden og har 
en storslået udsigt. 
Et komfortabelt hotel med 69 værelser og mange faci-
liteter. Hotellet er omgivet af en meget smuk natur med 
mange aktivitetsmuligheder. 
Vi tilbyder ophold, kurser, konferencer, fester og events. 
Hotellets ambition er at blive det foretrukne overnat-
ningssted i Thy. 

Restauranten ønsker, vi skal profilere sig som værende 
områdets mest spændende restaurant, hvor udvalget af 
mad og drikkervarer spænder bredt. Med restaurantens 
beliggenhed, skal friskfangede fisk selvfølgelig være en 
naturlig del af restaurants menuer. En udvikling som du 
skal være en del af.

Har du lyst til at: 
• Indgå i ledergruppen på hotellet
• Sætte dit personlige præg på hotellets gastronomi-

ske rejse
• Arbejde med de lækreste råvarer
• Sætte dit helt eget hold af kompetente “madnørder”
• Have stor indflydelse på din egen arbejdstid
• At have et fantastisk team af kolleger omkring dig
• Arbejde under ordnede forhold, hvor arbejdsmiljø 

prioriteres højt
• Hver måned - til tiden - at modtage en løn, der svar-

er til dine kvalifikationer
• Mulighed for at udvikle dig yderligere i en af Dan-

marks største hotelkæder

Danske Hoteller A/S består af 24 spændende individuelle kroer og hoteller, der tilbyder oplevelser 
af høj kvalitet, hvad enten der er tale om firmaovernatninger, romantiske weekendophold, en oplevelsesrig
miniferie for hele familien, golfophold, firmafester, den runde fødselsdag eller et koncentreret kursusforløb. 

Vores varemærke er kvalitet til fornuftspriser, hvor alle kan være med. 
I 2020 kunne vi fejre 30 års jubilæum, og det er vi meget stolte af! 

Alle vores lokale hotelværter er ambassadører for deres lokalområde og er altid klar til at modtage vores gæster. 
Det er vores filosofi, at glade medarbejdere skaber gode miljøer og en god service i dagligdagen, hvorfor vi har valgt at satse på 

veluddannede medarbejdere og bidrager selv til at højne branchens standard ved at uddanne et stort antal elever. Hvert år til jul 
afholdes f.eks. elevmesterskaber for vores mange kokkeelever. 

Kontakt og ansøgning: 
Vil du høre mere om stillingen, er du meget velkom-
men til at kontakte Hotelchef Pia Bjerregaard 
på tlf. 9792 4011 eller pr. mail info@hotellimfjorden.dk. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV pr. mail 
til info@hotellimfjorden.dk. 
Vi afholder løbende samtaler, så send gerne din 
ansøgning snarest.

Vi glæder os til at høre fra dig.


