
Kock  
- till SARAHS blivande systerkrog (Gamla f.d. ”Skeppet, CH”) 

Liten växer. Vi expanderar och söker nu en kock till vårt team och blivande 
systerkrogen till S A R A H S - Gamla f.d.”Skeppet, CH”.  

I våra kök sprider sig alltid en doft av hem- & nylagat. Alltifrån älgstek och hjort till 
klassiska Wallenbergare trängs med massa andra godsaker som vill ”visa vad de 
går för” på tallriken. Här snackar vi vällagat & enkelt med kvalité - utan att krångla till 
det. Vi delar alla det genuina intresset för yrket där förstklassiga råvaror får komma 
till liv i både den svenska likväl som den internationella matlagningen. 


Här kommer det att serveras mat för 1 person upptill över 100+ mellan varven. 
Oavsett antal så ska ett av våra motton ”vi älskar att serva dig” genomsyra hela 
verksamheten. Mottot innebär service och kvalitet för en total restaurangupplevelse 
i en mysig miljö - detta ska därför vara en självklarhet även för dig. Tillsammans 
arbetar vi i drivande team där samarbetsförmåga och flexibilitet är en viktig 
ingrediens och något som vi värderar högt tillsammans med engagemang.


Vem söker vi då? 

Vi söker dig som: 
- har minst 4 års erfarenhet som á la carte kock 

- har stor passion för mat & service

- är van att arbeta i högt tempo 

- är kvalitetsmedveten och noggrann

- är flexibel och strukturerad

- är initiativtagande & engagerad


- är en teamplayer 

- är social och trevlig

- har en yrkesstolthet

- följer branschens utveckling 

    (både i och utanför Gävle)

- har goda kunskaper inom 

HAACP


Vi söker helt enkelt dig som brinner för den genuina matlagningen och känner att 
jobba lunch och dess tider är något som passar dig och din vardag ypperligt. 
Tjänsten omfattar 100%/Heltid med start enligt överenskommelse. 


Välkommen att bli en del av våran S A R A H S-familj. 
Vi ser framemot din ansökan via info@sarahs.se redan idag!


S A R A H S, Gävle
”Gamla f.d. Skeppet”, Gävle - coming sooon…
Seglarbaren, Gävle
BERGGATAN 8, Funäsdalen

mailto:info@sarahs.se

