
Elsker du også god mad og gode øl? 

 

Nørrebro Bryghus har gennem det seneste halve år skubbet gevaldigt til det gastronomiske 

niveau, og vi har derfor oplevet et stigende antal gæster i vores restaurant. Derfor er det også 

blevet tid til at udvide teamet i køkkenet – så vi leder efter en faglært kok på fuldtid, som kan 

blive en del af vores ambitioner og visioner for fremtiden. 

 

Det daglige arbejde foregår på vores bryghus på Nørrebro, hvor vi har både restaurant, 

bryggeri og ølbar under samme tag. 

 

Stilen i køkkenet er brasserie og flere gange om året tilpasser vi vores menu til årstidens 

råvarer og vi har stort fokus på lokale råvarer af høj kvalitet i sæson. Vi har i løbet af det 

seneste år også fokuseret mere på det veganske køkken, hvor vi hele tiden forsøger at 

dygtiggøre os, så vi kan give vores gæster den bedste oplevelse. 

 

Nørrebro Bryghus besøges af omtrent 60.000 gæster årligt, heraf cirka 40.000 spisende 

gæster. 

 

Vi tilbyder dig: 

• Spændende udfordringer med gode kollegaer, der alle arbejder efter samme mål: at 

give vores gæster en rigtig god oplevelse på Nørrebro Bryghus. 

• En travlt og oplevelsesrig arbejdsdag, som udfordrer dig fagligt og med varierende 

arbejdsopgaver. 

• Et miljø, hvor køkkenet sætter en ære i altid at møde gæstens forventninger. 

• Løn efter kvalifikationer inkl. pensionsordning. 

• Byens – hvis ikke Danmarks – bedste fyraftensøl. 

 

Vi forventer at: 

• Du er faglært kok. 

• Du er i besiddelse af et højt servicegen og er kvalitetsbevidst. 

• Du har lyst til at bidrage til den kreative udvikling af vores menukort. 

• Du kan bevare overblikket i situationer med højt tempo. 

• Ansvar, fleksibilitet og gode samarbejdsevner er noget du vægter højt 

• Du kan være med til at sikre en god tone og bidrage til et godt arbejdsmiljø. 

 

Hvis dette lyder som noget for dig, er du velkommen til at sende dit CV samt ansøgning til 

køkkenchef Morten Rasmussen på mr@noerrebrobryghus.dk. 

 

Ansøgningsfrist: gerne hurtigst muligt, da vi løbende kontakter relevante kandidater. 

 


