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KANDIDATBANK FOR HOTEL OG RESTAURATION 

Gastronomi, køkken/cater, tjener og rengøring  
 

GASTRONOM 
Faglig profil - som faglært gastronom 

• arbejder du med indkøb, 
forberedelse og tilberedning af 
råvarer i køkkener på restaurationer, 
kantiner og cafeer 

• sammensætter du menuer og 
anretter maden. 
 
Personlig profil - som faglært 
gastronom er det vigtigt, at du: 

• kan bevare overblikket – også når der er 
travlt 

• er praktisk anlagt og har lyst til at bruge 
dine hænder 

• har sans for god hygiejne 

• kan arbejde både selvstændigt og sammen 
med andre 

• er indstillet på skiftende arbejdstider 

• har fokus på kvalitet og detaljer 

• er kreativ 
 
KØKKE, CATER OG SMØRREBRØD 
Faglig profil - i køkkener på 
restaurationer, kantiner og caféer 
arbejder du: 

• med forberedelse og tilberedning af 
råvarer med forskellige opgaver; både 
alene og sammen med andre, hvad enten 
du er ufaglært eller faglært 

• primært med oprydning, opvask og 
rengøring, hvis du er medhjælper. 
 

Personlig profil - i et køkken er det 
vigtigt at du: 

• er struktureret og pålidelig 

• har sans for hygiejne og korrekt 

• håndtering af madvarer 

• kan arbejde både selvstændigt og i 

• team 

• er indstillet på et til tider højt 

• arbejdstempo og skiftende arbejdstider. 

TJENER 
Faglig profil - som tjener arbejder du i 
restauranter, på cafeer, kroer, hoteller, 
samt virker ved større arrangementer 
og fester. 

• Som ufaglært tjener står du for 
borddækning og afrydning, ligesom 
almindelig oprydning også hører til 
jobbet. 

• En faglært tjener taler med gæsterne og 
anbefaler dem mad og drikke ud fra 
menukortet og deres smag. 

• En tjener ved præcist, hvilke retter der 
kan serveres. 
 

Personlig profil - i kandidatbanken for 
tjenere er du: 

• enten udlært tjener – eller har erfaring 
med servering – eller har mod på at få 
den nødvendige faglige oplæring til 
opgaverne 

• smilende, god til at tale med mange 
forskellige mennesker og altid 
serviceminded med øje for kvalitet og 
detaljer - og taler gerne engelsk 

• i besiddelse af en god fysik og en høj 
hygiejnestandard indstillet på skiftende 
arbejdstider. 

 
SERVICE- OG RENGØRINGSASSISTENT 
Faglig profil - arbejder med rengøring på 
hoteller med følgende opgaver: 

• dække bord og rydde af fx morgen - og 
frokostbuffeter 

• rengøring af gæste- og opholdsarealer 

• gulvvask og renhold af toiletfaciliteter 

• holde opholdsarealer rene og ryddelige. 
 
Personlig profil – som rengøringsassistent er 
det vigtigt at du: 

• har en professionel indstilling til 
opgaverne 

• har god fysik 

• har ordenssans og fokus på kvalitet og 
detaljer 

• har sans for hygiejne er indstillet på evt. 
skiftende arbejdstider 

 
 
Stå tilmeldt 
kandidatbanken, hvis 
du søger job indenfor 
Hotel og restauration 
 
På workshoppen hører 
du om 
jobcentrets 
kandidatbanker og 
hvordan de kan øge dine 
muligheder for at 
komme i 
beskæftigelse. 
 
Medbring dit personlige 
CV. 
 
Kontakt: 
Anita Albertsen 
Jobcenter@silkeborg.dk  
TLF: 89701144 


