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Ditlevsdal Bisonfarm søger restaurantansvarlig 

Vi er på udkig efter en energisk og stabil person, som kan være vores overtjener/ansvarlige i 

Restauranten på Ditlevsdal Bisonfarm. 

Den travle sæson nærmer sig, og vi er derfor på udkig efter en dygtig og ansvarsfuld person, der har lyst til 

at være med til at give Ditlevsdals gæster den bedst mulige oplevelse i vores restaurant. Du får mulighed for 

at sætte dit eget præg på restauranten og har det fulde ansvar for Ditlevsdals andre tjenere.  

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

bisonkødet i fokus. Dette skal naturligvis videreformidles til gæsterne i restauranten, så de får den fulde 

oplevelse.  

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af: 

• Ledelse og oplæring af vores tjenerteam, som består primært af unge mennesker fra lokalområdet  

• Personlig og professionel servering i restauranten 

• Forberedelse af fester, møder og events, herunder opstilling og opdækning i restauranten 

• Vagtplanlægning, indkøb af drikkevarer, styring af lager m.m. 

Som restaurantansvarlig på Ditlevsdal forventer vi, at du: 

• Er uddannet tjener og interesserer dig for mad og råvarer 

• Er interesseret i at være i en lederrolle med stort ansvar 

• Er god til at motivere, holde humøret højt og gå forrest i samarbejdet med de øvrige tjenere 

• Er fleksibel og kan arbejde aftener og weekender 

• Har en professionel, imødekommende og positiv fremtoning 

• Trives i et travlt miljø og kan bevare overblikket 

• Kan lære fra dig og selv strukturere din arbejdsdag 

 

Du vil blive en del af et team med kokke, tjenere og andre ansatte, hvor vi alle hjælper hinanden og har et 

fælles ansvar for, at hverdagen fungerer og vores gæster er glade og tilfredse, når de har besøgt Ditlevadal.   

Det er en fast fuldtidsstilling med opstart d. 1. marts eller 1. april 2022.  

På Ditlevsdal har vi mange selskaber med alt fra bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og 

firmaarrangementer. Derudover har vi også flere musik-events i løbet af året. 

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

mail: 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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