
 

KOK SØGES TIL SKOVMØLLEN 
Lidt om Skovmøllen 

Blot et lille kvarters køretid fra Aarhus centrum finder du Skovmøllen idyllisk beliggende midt i Marselisborg skovene 

og Moesgårds dybe stille ro. Med en historie, der rækker helt tilbage til 1500-tallet, emmer stedet, den velbevarede 

vandmølle og de gamle bindingsværksbygninger ved Giber Å af historie, hygge og stemning. 

Her driver vi en restaurant hvor vi lægger stor vægt på den historiske og unikke gæsteoplevelse. Vi tror på at trivsel og 

det gode arbejdsmiljø er kimen til at både vores medarbejdere og gæster vender tilbage til Skovmøllen igen og igen.  

Vi har på Skovmøllen travlt med at skabe sublime oplevelser for vore mange restaurant – og selskabsgæster. Derfor 

har vi brug for ekstra hænder, et hoved med bredt smil og ikke mindst med kokkefærdighederne i orden.  

Vores forventninger til dig 

• Sans for detaljen. 

• Erfaring i både a la carte samt afvikling af selskaber. 

• Evnen til at være en teamplayer. 

• Evnen til at lære fra sig, da vi har kokkeelever i køkkenet.  
• Besidder et højt humør. 

 

I køkkenet tilbyder vi dig:  

• Et køkken med " højt til loftet" hvor der er plads til alle, og hvor 

alle bliver hørt. 

• Mulighed for at udvikle dig fagligt. 

• Et professionelt og fagligt miljø med ordnede forhold. 

• Attraktiv rulle vagtplan. 

• At blive en del af et stærkt og velfungerende team på Skovmøllen, 

og et køkkenhold af både faglærte samt elever.  

Det kan du forvente af os:  

• En helt unik arbejdsplads i fantastiske omgivelser 

• En arbejdsplads hvor vi lægger stor vægt på det gode arbejdsmiljø, 

og hvor trivslen er i top 

• En ledelse som lytter til dig og inddrager dig i beslutninger 

• Et team af dedikerede og dygtige kolleger 

• En arbejdsuge på i gennemsnit 30 timer/ugen. Primært i højsæson.  

• Løn efter kvalifikationer  

• Forventet ansættelse ca. 1. maj hurtigst muligt  

Ansøgningsfrist: 

Vi afholder samtaler løbende, og ansætter snarest.  

Vi venter til det helt til rigtige match viser sig.  

Kontakt os gerne for en uforpligtende prøvevagt eller hvis du ønsker at høre 

mere til stillingen. 

Ann Cathrine Lebech Hoe ac@skovmollen.dk /29428308 

mailto:ac@skovmollen.dk

