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Följ med på vår resa att bli en av Skandinaviens mest attraktiva 
 golfanläggningar.

Vi söker en

KÖKSCHEF TILL ÖSTERÅKERS GOLF

Om jobbet som kökschef och nya restaurangen
Från säsongen 2017 driver vi själva restaurangen och nu finns en unik chans att påverka 
hur ”din” restaurang ska utvecklas då du är med från början. Tillsammans med restau-
rangansvarig från klubben gör vi Österåkers Golfs restaurang till en av de bästa. Restau-
rangen kommer att få ett eget varumärke och har höga ambitioner.

Vi söker en kökschef med minst 3 års arbetslivserfarenhet från restaurang/konferens som 
vill vara med och bygga upp ett kök från grunden och en restaurang i toppklass. Förut-
om att laga genuin mat är du är ansvarig för råvaror, dryck, menyer, inköp och ditt team. 
Du har budgetansvar och rapporterar till restaurangansvarig och VD. Vi planerar restau-
rangens drift och utveckling tillsammans.

Arbetstiden varierar med säsongen med även helg och visst kvällsarbete. Tjänsten är 
heltid och lönen enligt överenskommelse.



Om vårt kök
Vi lever med golfsäsongen och årstiderna. På sommarhalvåret är det full fart alla dagar 
och på vintern så har vi ett lugnare tempo. 

Vi är ett energiskt gäng som brinner för golf och service till våra medlemmar och gäster. 
I vårt öppna kök med högt i tak lagar vi all mat från grunden och serverar vår dagliga 
säsongsbetonade lunchmeny och à la carte till gäster och medlemmar. Vi har även större 
evenemang med privat-, företags- och konferensgäster. 

Om dig
Du har en positiv energi, är kreativ och vill utveckla dig själv, ditt team och vår restau-
rang. Du kan driva ett kök med stort engagemang och ledarskap där lagarbete och 
kvalitet står i fokus. Du trivs i ett högt tempo där kunden alltid är i centrum. Du har ett 
genuint intresse för mat, dryck, hela restaurangvärlden och dess utveckling.

Frågor och ansökan
Har du frågor så kontakta gärna Mette Pagling på mobil 073-703 99 47 eller mail  
mette.pagling@gmail.com

Välkommen med din ansökan till restaurang@ostgk.se eller mette.pagling@gmail.com 
senast 28/2 2017. 

Om klubben och ombyggnaden
Österåkers Golf är en av Sveriges största golfanlägg-
ningar och har nu startat en total ombyggnad av hela 
anläggningen. Projektet är ett av Sveriges största och 
mest prestigefyllda golfprojekt någonsin.  Bandesigner 
för de nya banorna är en av de hetaste golfspelarna i 
världen; Henrik Stenson och hans team. 

Klubbhus och restaurang kommer också att genomgå 
en betydande renovering. Anläggningen drivs som 
vanligt under hela ombyggnaden 2016-2022. 

Målsättningen är att bli en av Skandinaviens mest 
attraktiva golfanläggningar.

Österåkers Golfklubb ligger tre mil nordost om 
 Stockholm i Österåkers kommun.
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