
 

 

Er du lidt af et madøre og kan du smøge skåneærmerne op? 
.. Så er du måske vores nye modne køkkenmedhjælper! 
 
Du nyder duften af frisk og hjemmelavet mad i køkkenet, du føler dig i dit rette element, når du står med 
kniven i hånden og prepper grøntsager til dagens menu. Samtidig er du ikke bange for at tage fat, hvor der er 
brug for det – opvask, opsætning, oprydning, opdækning – eller hvad der skal til. Du er nået til et sted i livet, 
hvor du ved, hvem du er, og hvad du står for. Du er på udkig efter et godt job, hvor du kan være i lang tid. 
 
Din baggrund er ikke afgørende, men det er vigtigt, at du kender din gang i et køkken – måske har du endda 
erfaring fra en kantine. Det er et ufravigeligt krav, at du både taler og skriver flydende dansk. 
 
Kan du genkende dig selv i beskrivelsen, så er du måske den modne køkkenmedhjælper, vi søger. 
 

Frisk mad og daglig servicering af revisionshus 

Hver dag har ca. 300 medarbejder deres daglige gang i vores kontor i København, og i kantinen er det vores 
fornemste opgave at sørge for, at der er sund og frisklavet mad hver dag. Vi sikrer, at der er dækket op til 
møder og events og ikke mindst sørger vi for at rydde op og gøre rent bagefter. Dine arbejdsopgaver vil 
komme til at indeholde blandt andet:  
 

 Forefaldende køkkenarbejde 
 Preppe grøntsager 
 Hjælpe til i det kolde køkken 
 Opvask 
 Rengøring 
 Opdækning af mødelokaler 
 Oprydning af mødelokaler 

 
Du bliver en del af et kantine-team på tre kollegaer, vi er modne og forskellige. Vi sætter pris på den uformelle 
tone og lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, selvom nogen dage kan være lange og 
travle. Stillingen vil være på fuld tid.  
 
Spørgsmål og ansøgning 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anita Andersen på telefon 35 27 51 01. 
 
Du søger jobbet ved at klikke på ”ansøg nu”-knappen. Husk at vedhæfte: 

 Ansøgning og CV (gerne med vellignende foto) 
 Eventuelle anbefalinger / referencer. 

 
Vi søger ansættelse snarest, så send din ansøgning hurtigst muligt. Og vi behandler ansøgninger løbende. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
 
 
Grant Thornton er en dansk revisions- og rådgivningsvirksomhed med internationalt netværk, og er repræsenteret med mere end 55.000 
ansatte i 140 lande. I Danmark er vi ca. 300 medarbejdere og forventer at vokse yderligere inden for de nærmeste år. Vi har kontorer på 
Østerbro i København, i Hillerød samt i Viby Sjælland – alle steder danner charmerende og moderniserede bygninger rammen for 
arbejdsdagen.  
Vores primære forretningsområder er revision, økonomisk -og skattemæssig rådgivning til især ejerledede virksomheder i SMV-segmentet. 
Vi leverer skræddersyede løsninger tilpasset den enkelte kunde og er i alle vores relationer drevet af det personlige engagement.  
 


