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Kock	  och	  Entreprenör	  

Vi	  söker	  nu	  en	  kreativ	  person	  med	  kunskaper	  i	  matlagningskonsten	  och	  som	  vill	  vara	  med	  att	  utveckla	  
Hults	  bruks	  smidescentrum	  med	  spännande	  menyer	  och	  koncept.	  Du	  är	  en	  estet	  och	  vill	  utveckla	  miljön	  
både	  inom	  och	  utomhus.	  

Ort:	  Norrköping,	  Åby,	  Hults	  Bruk	  	  	  	  
Sista	  ansökningsdag:	  2014-‐02-‐20	  
	  
Hults	  Bruk	  Smidescentrum	  är	  en	  nationell	  mötesplats	  för	  smideskonst.	  Här	  utvecklas	  smideskonsten	  
genom	  utbildningar,	  utställningar,	  kulturarrangemang	  och	  guidningar.	  Vi	  vill	  nu	  gå	  vidare	  och	  utveckla	  
café/restaurang	  som	  en	  del	  i	  Hults	  Bruks	  Smidescentrum.	  	  Hults	  Bruks	  Smidescentrum	  drivs	  av	  
Kulturmiljövårdsföreningen	  Yxskaftet	  i	  Hults	  Bruk.	  	  
	  	  
Du	  är	  social,	  öppen,	  flexibel	  och	  prestigelös.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  du	  trivs	  med	  att	  arbeta	  i	  en	  kreativ	  
miljö	  som	  ständigt	  utvecklas.	  Bra	  om	  du	  också	  har	  vana	  att	  arbeta	  med	  en	  ideell	  styrelse	  och	  ideella	  
krafter.	  
	  	  
Din	  profil	  
x	  Kockutbildning	  och/eller	  gedigen	  kunskap	  om	  matlagning	  	  
x	  Stort	  intresse	  av	  mat	  	  och	  miljön	  kring	  rummen	  för	  ätande	  	  
x	  Vana	  vid	  att	  arbeta	  självständigt	  
x	  Arbetsledarvana	  	  
x	  Entreprenör	  
x	  ”Modern	  profil”	  i	  synen	  på	  mat.	  	  
x	  Positiv,	  öppen,	  ärlig	  och	  trivs	  att	  arbeta	  i	  team.	  
x	  Flexibel,	  kreativ	  och	  lyhörd	  	  
x	  Ordningsam	  och	  strukturerad	  
x	  Goda	  kunskaper	  i	  svenska	  och	  engelska	  både	  i	  tal	  och	  skrift	  	  
x	  Körkort	  och	  egen	  bil	  	  
	  
Tillträde	  efter	  överenskommelse	  
	  
Låter	  detta	  intressant?	  	  Skicka	  då	  din	  ansökan	  med	  CV	  via	  E-‐post	  till	  info@hultsbruk.se	  
	  	  
Körkort	  B	  och	  tillgång	  till	  egen	  bil	  
Varaktighet/Arbetstid	  
Möjlighet	  till	  tillsvidare	  
Heltid,	  Arbetstiden	  efter	  överenskommelse	  
	  
Lön	  
Fast	  lön	  
Kollektivavtal	  finns	  
	  
Ansökan	  
Sista	  ansökningsdag:	  2014-‐03-‐01	  
Vi	  tar	  emot	  ansökan	  via	  e-‐post:	  
info@hultsbruk.se	  
	  
För	  mer	  information	  
Lelle	  Karlsson	  072-‐9924282	  
	  
	  
	  

	   	  	  

	  


