
 

 

Kock för spännande uppdrag i unik miljö! 

Vi söker nu en kock på halvtid till vårt team på Halmstad Golfarena.  

Golfarenan genomför just nu sin största investering sen starten år 2011! Boendekapaciteten 

fördubblas till över 100 bäddar och vi växlar upp vårt hållbarhetsarbete genom en egen 

solenergianläggning. Vi stärker positionen som Sveriges bästa tränings- och lägeranläggning för 

golfare men också som hälsofrämjande utvecklingsarena för privatpersoner och företag. När vi nu 

bygger ut utvecklar vi också vårt mat- och dryckesutbud. Det är där du kommer in i bilden!  

Vi söker dig som är utbildad kock och med genuint intresse för mat och dryck. Har du ett 

specialområde som ligger i linje med träning och hälsa är det ett plus. Som person är du professionell, 

driven och strukturerad i ditt arbete. Du är en målinriktad lagspelare med känsla för kvalité och hög 

personlig service. Du är lyhörd och prestigelös då vi på Halmstad Golfarena hjälps åt tillsammans i alla 

situationer som kan uppstå oavsett ansvarsområde och roll.  

Som kock på Halmstad Golfarena får du ett varierande arbete som både innebär matlagning till 

gruppbokningar (konferenser, events och träningsläger) och matlagning för vårt året-runt-café samt 

sommarrestaurang. Arbetsuppgifter som kock på Halmstad Golfarena innefattar att ta hand om 

planering, genomförande och uppföljning. Till exempel; köksekonomi, menyplanering, förberedelser, 

inköp, matlagning, uppläggning och presentation, egenkontroll, inventering. 

Vi söker dig som har relevant yrkesutbildning och minst tre års erfarenhet av liknande tjänst. 

Arbetstider är varierande över året och under veckans dagar. Vi är en typisk besöksanläggning med 
mest att göra när människor vill vara lediga. För alla oss som jobbar med gästservice på Halmstad 
Golfarena, dig som kock inkluderad, betyder det att vi arbetar som mest under dessa perioder. Du 
behöver tycka om att arbeta under dessa förutsättningar. 

Vill du vara en del av något unikt och utmanande så tycker vi att du ska läsa på lite mer om oss. På 
vår hemsida berättar vi om vad och vilka vi är – www.golfarenan.se  

Låter detta intressant? Skicka ditt CV och personliga brev till rekryterande chef Sandra Welinder, 

operativ chef: sandra@golfarenan.se. 

Vi hanterar ansökningar löpande så vänta inte med att höra av dig.  

Tjänsten är tillsvidare, 50% årsarbetstid.  

Ange löneanspråk i din ansökan. 

Tillträde under första kvartalet 2023. 
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