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Ditlevsdal Bisonfarm søger engagerede kokke 

Er du vores nye medarbejder i køkkenet på Ditlevsdal?  

Den travle sæson nærmer sig, og vi er derfor på udkig efter dygtige personer, der har lyst til at være med til 

at give Ditlevsdals gæster den bedst mulige oplevelse i vores restaurant.  

Restauranten på Ditlevsdal sætter en dyd i at lave mad af god kvalitet og at bruge årstidens råvarer, 

naturligvis med bisonkødet i fokus.  

Du vil blive en del af et friskt team på 3-4 kokke, hvor vi bestræber os på at holde en positiv, uformel og god 

tone i køkkenet.  

Vi forventer, at: 

• Du er uddannet kok eller køkkenassistent 

• Du har en passion for dit fag og gerne vil gøre dit bedste 

• Du kan holde hovedet koldt og bevare overblikket i travle situationer 

• Du er løsningsorienteret og kan arbejde selvstændigt 

• Du er imødekommende og god til at samarbejde  

• Du er ansvarsbevidst og stabil 

 

Stillingen er på 37 timer om ugen fra d. 1. april 2022 til d. 31. oktober 2022, hvor den travle periode stilner 

af igen. På Ditlevsdal har vi alle typer arrangementer, fx bryllupper, konfirmationer, fødselsdagsfester, 

firmaarrangementer m.m. Hvert år er der også større musikevents, hvor maden også har en central rolle.  

Såfremt overstående har vakt din interesse, bedes du sende en ansøgning samt CV til Niels Henrik Ove på 

nho@ditlevsdal.dk. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte ejer Niels Henrik Ove på tlf.: 20 44 

00 70.  

Deadline for ansøgning er den 6. februar 2022, men vi behandler ansøgningerne og indkalder kandidater til 

samtale løbende, så send derfor allerede din ansøgning i dag. 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Niels Henrik Ove 

Ditlevsdal Bisonfarm   
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