
KØKKEN/RENGØRINGSASSISTENT SØGES

Elsker du at forkæle andre med din madlavning? 
Markberg søger en medarbejder til at stå for vores køkken, madordning samt rengøring af huset.
Vi vægter sundhed, velvære og ”et ekstra touch” meget højt og opfatter vores personale som helt afgørende 
for vores succes!

Vi kan tilbyde et spændende job i en ung og ambitiøs modevirksomhed i rivende udvikling. Du vil blive ansvarlig for at 
opbygge en sund og varieret madkultur hos Markberg og sørge for at huset fremstår rent og pænt.

Dine primære arbejdsopgaver:
•  Indkøb til madlavning/madordning
•  Tilberedning af lette og sunde retter til personalet
•  Klargøring af forplejning til møder
•  Rengøring
•  Opvask
•  Ad hoc

Du:
•  Er inspirerende og udvikler en madordning som tilfredsstiller alle i huset
•  Kan stå for planlægning af indkøb af varer på en ansvarlig måde, således ressourcerne udnyttes
•  Kan udføre egenkontrol
•  Har erfaring fra lignende job
•  Er åben, smilende og udadvendt
•  Er ikke bange for at løse små som store opgaver og give en hånd med hvor det kræves

Markberg er en virksomhed i stor vækst og det er derfor vigtigt at du er en teamplayer, der er villig
til at løbe stærkt i perioder og samtidig er parat til at håndtere løbende forandringer.

Interesseret? Så send en ansøgning og CV til job@markberg.com mærket ”Køkkenassistent”
senest den 12. december 2021. Vi holder samtaler løbende.

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Finance Manager,
Bettina Bohn på Tlf.: 22805558.
Stillingen er 22 timer/ugentligt. Ansættelse hurtigst muligt. Løn efter kvalifikationer.
Arbejdsstedet er Helge Nielsens Allé 7, 8723 Løsning.

Du kan læse mere om Markberg på www.markberg.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Markberg er en dynamisk og ung virksomhed i markant, international vækst. Virksomheden blev stiftet af Mette Astrup og Rune Klemmensen
i 2008,  og har hovedkontor i Løsning. Markberg repræsenterer enkelthed og rent, skandinavisk design blandet med unikke detaljer.

Kvalitet og bæredygtighed er Markberg’s kerneværdier, ligesom social ansvarlighed er én af hjørnestenene i fundamentet. 
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