
 
 

 

  

 

  
  

 Ringsted, den 18. maj 2022 

 

 

Køkkensouschef og køkkenvante kollegaer 
TMS Ringsted A/S 

 

Har du lyst til at være med til at udvikle en ny café- og cateringvirksomhed? Den 

professionelle del af håndboldklubben TMS Ringsted A/S har fået overdraget forpagtningen 

af cafeen i Ringsted Sportscenter pr. 1. august 2022. Vi har nu fået køkkenchefen på plads, 

og søger derfor nu køkkensouschef og køkken-vante kollegaer. 

 

Jobbene kort 

Fremover vil vi selv drive cafeen og øvrige arrangementer i Ringsted Sport Center. 

Derfor mangler vi en køkkensouschef og køkkenvante kollegaer til at være med på holdet, 

 

I samarbejde med køkkenchefen vil souschefen være med til at udarbejde, en sund og 

ernæringsrigtig profil for cafeen, samt være opbakning til køkkenchefen i dagligdagen. 

 

De køkkenvante kollegaer vil indgå i cafeens daglige arbejde, samt arrangementer og 

selskaber til hverdag og i weekenden. Jobbet kan være både deltid og fuldtid.  

 

Vi tilbyder gode vagtplaner med tid til familien, godt humør og glade brugere af 

sportscentret. 

 

Vi tilbyder på sigt et moderne køkken, cafe og selskabslokaler 

Første halve år skal cafeen fortsætte i eksisterende rammer, omkring årsskiftet 2023 flytter 

cafeen og køkkenet til den nye Rambla (tilbygning til sportscentret). 

 

Her vil være tidssvarende selskabslokaler og serveringsområder, hvor væksten for alvor skal 

tag fart. 

 

Derudover tilbyder vi et godt arbejdsmiljø med tæt forbindelse til håndboldklubben og 

dennes administration. 

 

Er ovennævnte noget for dig? så skynd dig at sende en ansøgning og dit CV 

Vi opfordrer alle uanset etnicitet, køn og overbevisning om at søge. Dog er det en fordel at 

du kan forstå og tale dansk. Send gerne i dag, vi holder samtaler løbende. 

 

For at komme i betragtning, skal vi have modtaget din ansøgning senest tirsdag den 7. juni 

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

Spørgsmål til Køkkenchef Allan Jensen mobil nr. 20680543. 

 

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

 

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