
Kökspersonal till sommarrestaurang vid Blekingekusten 
Dagmars Hamnkrog & Hennings Rökeri 

 

Sök jobbet senast: 28 februari 2018 

Anställningsform: heltid, sommarjobb/feriejobb, 11 dagar - 3 mån 

Lön: Fast timlön enl. hotell- och restaurangavtal 

Platser: 10  

Annons-ID arbetsförmedlingen: 21896460 

Om dig 

Vi har inga krav på att du ska ha arbetat inom restaurang eller liknande förut, eller studerat inom 

gastronomi, men vi ser gärna att du har ett intresse för mat - och framförallt för samarbete och 

arbete i högt tempo! 

Din profil 

Kompetenser 

meriterande, inget krav 

Kallkök 

Varmkök 

Restaurangkök 

 

Språk 

krav 

Svenska (eller riktigt bra engelska och en vilja att lära sig svenska) 

 

Arbetslivserfarenhet: Ingen arbetslivserfarenhet krävs 

Dina arbetsuppgifter 

I köket arbetar du som kock, kallskänka eller diskare. På morgonen förbereder du för dagens gäster 

genom att fylla på råvaror i köket, laga nya såser, hacka sallad m.m. Som kock hanterar du det 

varma köket och som kallskänka våra kalla rätter. Du steker, friterar, kokar och bygger ihop härliga 

rätter med mycket smak. Självklart finns det utrymme för att kunna byta position inom köket om 

du visar vilja och entusiasm. Arbetet innefattar också städning, disk, organisering och vi arbetar 

ofta över avdelningsgränserna där det behövs på anläggningen. 

  

https://www.arbetsformedlingen.se/Tjanster/Arbetssokande/Platsbanken/annonser/21896460


Övrigt 

Lön: Enligt avtal: Hotell- och restaurang.  

 

Anställningsvillkor: Heltid från ca 15 juni till 20 augusti. Alternativt början av maj till början av 

september eller enligt överenskommelse.  

 

Arbetsplats: Hällevik, Sölvesborg 

Om oss 

Dagmars Hamnkrog & Hennings Rökeri är ett litet, familjeägt företag som brinner för matlagning, 

service och kulinariska hantverk. Vi är ett företag som på 50-talet startade ett rökeri, som senare 

utvecklades till en anslutande delikatessbutik där vi säljer färsk-, rökt- och stekt fisk tillsammans 

med massa andra godsaker. Under 90-talet utvecklades också sommar- och fiskrestaurangen 

Dagmars Hamnkrog, och vårt loungeområde Bakfickan står klart sedan 2017.  

 

Vi på Dagmars Hamnkrog & Hennings Rökeri söker ständigt efter ny kompetens, och till 

sommaren rustar vi upp med ett stort gäng i både köket, delikatessbutiken och serveringen. Vi blir 

lätt som en sommarfamilj och är otroligt spända på sommaren 2018 och på att lära känna alla våra 

nya sommarmedarbetare. Besök gärna vår hemsida för mer information:  

www.hennings-rokeri.se 

Om ansökan 

Kul att du vill söka jobb hos oss på Dagmars Hamnkrog och Hennings Rökeri! Ansök gärna via 

vårt ansökningsformulär. Var god svara på alla frågor i formuläret. Vill du hellre skicka in CV, 

personligt brev och eventuell bild kan du göra det till klara@hennings-rokeri.se. 

 

Ansökningsformulär: https://goo.gl/forms/aa9EhZTgyy4nskNd2 

Kontaktinformation 

Jennie Bengtsson, Kommunikatör 

klara@hennings-rokeri.se 

0708-184 542 

 

Företagets adress 

Strandvägen 13, 294 72 Sölvesborg 

Telefonnummer: 0456-520 50 

E-post: klara@hennings-rokeri.se 
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