
 
 

 

  

 

  
  

 Ringsted, den 6. april 2022 

 

 

Køkkenchef søges  
TMS Ringsted A/S 

 

Elsker du at arbejde i et køkken, og har du lyst til at være med til at udvikle en ny café- og 

cateringsvirksomhed? Den professionelle del af håndboldklubben TMS Ringsted A/S har 

fået overdraget forpagtningen af cafeen i Ringsted Sportscenter pr. 1. august 2022, og søger 

derfor Midtsjællands bedste køkkenchef, med tiltrædelse 1. juli/15. juli 2022. 

 

Kan du nikke genkendende til følgende: 

● Overblik, branchekendskab og ledelseserfaring 

● Sans for og dokumenteret erfaring med sund økonomidrift og -disponering 

● Mødestabil, kvalitetsbevidst og serviceminded 

● Flittig, nysgerrig og ansvarsbevidst på TMS Ringsted A/S’s vegne 

● En god kollega som er med til at skabe en god arbejdsplads sammen med de ansatte 

 

Desuden er du vild med mad og har: 

● Blik for at skabe et unikt cateringkoncept, som kunderne gerne kører langt for 

● Kreativitet til at lave sund, lækker og velsmagende mad til cafémiljøet og alle typer 

af arrangementer i og udenfor huset  

● Værdier der taler ind i en grøn profil med fokus på økologi og danske råvarer 

● Lyst til at skabe produkter fra bunden og med høj kvalitet  

● Viljen til variation og gerne sæsonbestemt  

 

Vi tilbyder udover en moderne køkken- og caféramme: 

● Første halve år skal cafeen fortsætte i eksisterende rammer, og fra omkring årsskiftet 

  2023 flytter cafeen og køkkenet til den nye Rambla (tilbygning) 

● Her vil være tidssvarende selskabslokaler og serveringsområder, hvor væksten for 

  alvor skal tage fat 

● Mulighed for at sætte dit eget præg og medvirke til udvikling af køkkenet 

● Et godt arbejdsmiljø med tæt forbindelse til håndboldklubbens direktør og 

  administration 

● En stilling med ledelsesansvar for den samlede cafe med op til 6-7 medarbejdere i 

fast turnus og selvfølgelig flere ved større arrangementer 

● Hjælp til en tæt økonomisk opfølgning herunder afvikling af løn 

● En professionel bestyrelse i ryggen, der går forrest for at udvikle og kvalitetssikre 

 

Er ovennævnte noget for dig, skynd dig at sende en ansøgning og dit CV, ansøgningen 

med fokus på: 

● Hvorfor vil du gerne være med et at udvikle den nye cafe og køkken i den nye 

Rambla i Ringsted Sportscenter? 

● Hvad motiverer dig ved at gå forrest og tage ansvar i et køkken? Drag gerne 

paralleller til dokumenteret erfaring og tidligere opnået mål 

● Hvilken værdi vil din mad tilføre Ringsted Sportscenter? 

 



Side 2 

 

.  

For at komme i betragtning, skal vi have modtaget din ansøgning senest fredag den 29. 

april 2022. Ansøgning og CV sendes til info@tms-ringsted.dk. 

 

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Henrik 

Dudek på mobil telefon 24284300. 

 

Aflønning aftales nærmere, men vil være sammensat af en fast gage, pension og en 

resultatafhængig del. 

 

Du kan læse mere om TMS Ringsted på tms-ringsted.dk  
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