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PILLEHILLARE 

KOCK/
KÖKSMÄSTARE
Är du en kreativ jäkel som kan
skapa underverk i typ världens
minsta kök? Matlagning på riktigt
för den smaksäkra med känsla för
det lokalproducerade.
Läs mer på sidan 2. 

SERVITÖR/
RECEPTIONIST
Spinner du också loss av ett
riktigt bra vin? Och är du en fena
på att få gästerna att känner sig så
välkomna att de tror de är
hemma. Fast med guldkant
förstås. Kom hit! 

HOTELLSTÄD/
FRUKOSTVÄRD

Är du en spindelarmad
mångkonstnär som kan allt från
att baka frukostbullar till att
sträcka lakan och vika tvätt? 
En omväxlande roll för den
morgonpigge.

VI ERBJUDER

En familjär arbetsplats i vacker miljö där alla i teamet är
lika viktiga. Förutom möjligen Quintus, din blivande
hundkollega, som självklart är viktigast. 
Du får stor möjlighet till påverkan och där fokus på det
bästa för gästerna, även de fyrbenta, alltid står i centrum.
Avslappnat och personligt, men med service i toppklass.
Tjänsterna är på hel eller deltid, efter överenskommelse
och schema. Vi är förstås medlemmar i Visita.
Vi ligger på vischan utanför Skivarp med 2,5 km till
närmaste buss så egen bil är en förutsättning.



MED VIN PÅ TAPETEN
-  f r å n  v i n l i s t a n  t i l l  r u m s i n r e d n i n g e n

- Viktigaste på ett hotell måste nog frukosten vara, möjligen i klass med ett
rent rum och en fräscht bäddad säng. För dig som har koll på detaljerna,
tycker att det roligaste som finns är ett rent fint resultat och som dessutom
är social och gillar gästkontakt. Då ska du söka jobbet som
hotellstädare/frukostvärdinna! Vi ser gärna att du har vana av att arbeta på
hotell och att du kan hantera kassa och datorsystem. 

- Är du kvällsmänniska passar jobbet i servisen dig kanske bättre. Här söker
vi dig som antingen är utbildad sommelier, eller som är erfaren servitör med
goda vinkunskaper. Du kan slänga ihop en drink eller fem, du har en najs
personlighet, du räds inte för att köra disken när det behövs och att putsa
typ 300 glas en kväll ser du som festligt (eller i alla fall helt OK :-) 

Anställningen på dessa tjänster kan börja helger redan under våren,
huvudsakligen från juni. 
Kontakta Johan med din ansökan: johan@pillehill.se

RESTAURANG-
LIV I HJÄRTAT

Även om vi är ett 4-stjärnigt
hotell beskriver vi oss oftare som
en restaurang med boende. 
Vi bryr oss om råvaran och lagar
allt från grunden. Vi skapar våra
rätter med utgångspunkt i
vinerna och kombinationen är för
oss det viktiga. 
Vi har sommartid en egen
örtträdgård och det mesta är
alltid lokalproducerat och gärna
ekologiskt. 
Gastronomiskt mellan fine dining
och din bästa kvarterskrog.
Menyn varierar såväl över året
som från dag till dag beroende på
vad vi får tag på för gott av våra
lokala leverantörer. Vi serverar
fasta menyer. Alltid med
möjlighet till ett vegetariskt eller
veganskt alternativ.

Längtar du också
efter att röra i
grytorna igen?

Som kock hos oss jobbar du brett
med allt från fisk och kött i det
varma till desserter och bakverk.
Idag är en av våra delägare själv
chefskock, men för rätt person
finns det möjlighet att ta över den
rollen eller att gå in som souschef.
Vi vill att du har minst 3 års
erfarenhet av matlagning på hög
nivå, eget driv och gillar
utmaningen i att tänka nytt.
Tjänsten kan vara över
sommaren, eller bli en
permanent anställning över tid
beroende på person.

Anställningen beräknas börja i
maj/juni eller enl ök. 

Kontakta Jannike med din
ansökan: jannike@pillehill.se

Kock/Köksmästare

www.pillehill.se         0411-532010


