Mad gruppen
Stillingsopslag
Som en del af Madgruppen, står man for cateringen til vores koncerter og events, der består af at
sørge for snacks ved ankomst og madlavning til aftensmad. Man får lov til at udvikle og
bestemme hvad der skal serveres, i samarbejde med de andre coworkers fra Madgruppen. Vi
stræber efter at servere god og sund mad for vores spillende gæster, så de kan levere det de
skal på scene. Når maden skal laves til events er man typisk flere om jobbet og man er så heldig
at man oftest spiser sammen med de bands man laver maden til, så derfor er dette en dejlig
social gruppe.
Men af denne grund er det også vigtigt at du forstår at du også er et ansigt ud af til, når vi har
spillende gæster, og vi forventer derfor at du har lysten til at sørge for at vores gæster har lyst til
at komme tilbage og spille hos os igen. Som noget nyt har vi tænkt os at begynde at servere
toast i det nye år, som en del af vores sortiment.

Dine arbejdsopgaver
- Catering til events.
- Udviklingen af nye toast, som serveres på stedet.
- Ugentlig fremstilling af toast til salg.

Det vi kan tilbyde retur
Det står selvfølge stærkt på CV’et at du har været med til at udføre frivillig arbejde og de
erfaringer som du får her hos os kan du tage med dig resten af dit arbejdsliv. Vi er en festlig og
social gruppe af mennesker her på stedet og vi vil hellere end gerne have dig til at være en del
af dette.
Vi forventer til gengæld at du tager ansvar og ejerskab for det arbejde som du ligger på stedet,
og at du har nogle ambitioner om at være med til at skabe de bedste madoplevelser, som skal
være med til at løfte stedet. Vi forventer du har lyst til at lægge fast 15 timer månedligt som du,
udover erfaring, bliver belønnet for i form af goder tilknyttet stedet.
For at blive en del af Madgruppen skal du skrive en kort motiveret ansøgning som du sender til
Troels@tobakken.dk. Vi søger kun et begrænset antal personer til at være en del af denne
gruppe.

