
Vil du være vores nye kollega?  

Fjord&Bælt søger ny front/cafémedarbejder  

Ved Fjord&Bælt i Kerteminde er en stilling som front/cafémedarbejder ledig til ansættelse  

Fra 1 april 2021. Ugentlig arbejdstid er 37 timer. 
 

Fjord&Bælt søger en selvstændig, engageret og positiv person, der udover at være god til at 

servicere vores gæster, er i besiddelse af initiativ, fleksibilitet og gode samarbejdsevner. 

Det er en fordel at kunne tale både engelsk og tysk, da vi har mange turister. 
 

Fjord&Bælt har planer i 2021 planer om at bygge om, så vi får et cáfeområde med take away 

sammen butikken. Det er derfor en fordel, du har kostfaglig uddannelse eller som minimum 

har interesse for mad/køkkenarbejde. 
 

Vi forventer at du: 

 

• Kan sætte rammer for de nye tiltage, og være idérig med udvikling og tanker om en ny 

cáfe. 
• Kan tage ansvar for den daglige drift af front med billetsalg og butik. 

• Kan håndtere kasse og afstemninger samt tage ansvar for budget. 

• Kan forhandle med leverandører til butik og café samt varebestilling af miljø og 

klimavenlige produkter. 
• Kan bevare overblikket i pressede situationer. 

• Er fleksibel og samarbejdsvillig og frem for alt utrolig serviceminded overfor 

Fjord&Bælts gæster. 

• Kan arbejde på skiftende arbejdstider, i weekender og i skolernes ferier. 
• Kan varetage tilberedning og servering af lette småretter og drikkelse. 

• Har hygiejnebevis. 

• Kan tage ansvar for udførelse af egenkontrol. 

• Har sans for at oplære personale til dit område og kan stå for vagtplanlægning.  
 

Fjord&Bælt tilbyder den rette person et alsidigt job, hvor du er med til at præge din egen 

hverdag og personlige udvikling. 

 

Har du lyst til at være en del af vores team, kan du sende din ansøgning vedlagt CV til: 
Fjord&Bælt, Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde, pr mail leneh@fjordbaelt.dk mærket 

”Butiksansvarlig”. Ansøgningen skal være os i hænde senest Torsdag den 18. februar 2021 kl. 

12.00. 

Samtaler vil finde sted snarest herefter. 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 

 

Har du yderligere spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte Lene på tlf. 2488 6206 


