KNUTEHYTTA SØKER DRIFTIGE MEDARBEIDERE.
Knutehytta har i en årrekke vært et kjent og kjært
utfartssted for beboere og tilreisende til Kongsbergregionen. Nytt eierskap og ny drift forplikter i
forhold til ivaretagelse og videreføring av denne
tradisjonen. Dette er noe vi er oss svært bevisst og
med glede skal passe på i årene som kommer.
Samtidig ønsker vi allerede nå å varsle at våre
ambisjoner strekker seg et godt stykke videre. I
tillegg til den driften som allerede er kjent, ønsker
vi å åpne for en utvidelse av vårt tilbud hvor det
legges til rette for et bredt spekter av mulige
arrangementer. Det kan være dagsmøter og konferanser,
selskaper, markering av årsdager, konfirmasjoner,
bryllup, i det hele tatt alt av arrangementer som
naturlig kan passe inn i våre hyggelige omgivelser.
Vi ønsker ikke bare å være et godt vertskap men har i
tillegg en klar målsetting om å servere svært gode
måltider enten det dreier seg om en enkelt hovedrett,
en lunsj-buffet til femti personer eller en
storslagen fem-retters selskapsmeny. Alt akkompagnert
av et godt utvalg nøye tilpassede drikkevarer.
I den forbindelsen søker derfor etter kreative og
driftige medarbeidere som i tillegg til å videreføre
den gode tradisjonen som er knyttet til Knutehytta,
vil være med oss videre på en svært spennende reise.
Vi tenker oss at du har en eller flere av disse
kvalitetene:
-

Har jobbet innen hotell og restaurant i noen år.
Er utdannet kokk med en god cv.
Vet hva førsteklasses service innebærer.
Kan lage og servere enkel og god «hyttemat».
Kan vaske et gulv, re opp en seng og dekke et
hyggelig bord når det trengs.
- Vet hva kortreist, hjemmelaget og lokalt betyr.
- Har en naturlig sans for detaljer som beriker et
sted og gjør at det oppleves som ekstraordinært
hyggelig.

- Er en god lagarbeider og selvfølgelig har
massevis av gode ideer på lager.
- Har et godt nettverk i våre nærområder som vi kan
videreutvikle og spille på lag med i tiden som
kommer.
Har du noen eller mange av disse kvalitetene vil vi
gjerne ha en prat med deg så snart som mulig.
Send cv og noen ord om deg selv på info@knutehytta.no
Ved eventuelle spørsmål kan vi kontaktes på tlf
93249802
Vi snakkes!
Med vennlig hilsen
Jostein Wang
Knutehytta.

