
 

 

Dina arbetsuppgifter 
Matsalen är en restaurang tillhörande Strand Hotel i Visby innerstad med en hemtrevlig miljö och med hög 
ambitionsnivå på mat och service. Som kock arbetar du med lunch, à la carte, lobby, konferenser och event. Vi 
ser gärna att du är delaktig i den kreativa processen såväl som produktion. Tjänsten innefattar både dag och 
kvällstid med varierande arbetsuppgifter 
 

 
Om dig 
Vi söker dig med flera års erfarenhet som kock och vi ser helst att du har en utbildning inom yrket. Har du 
tidigare arbetat på hotell så är det ett plus men vi ser också mycket till person, attityd, vilja och ambition. Du är 
kreativ, nyfiken, gillar ett högt tempo och brinner för att laga mat. Tillsammans med dina kollegor skapar du 
den varma atmosfären och den härliga teamkänslan som gör att hotellen är framgångsrika. För att trivas och 
lyckas i rollen behöver du vara en person med ett utpräglat sinne för service med en förståelse för hur de olika 
delarna i vår verksamhet bidrar till en positiv helhetsupplevelse för våra gäster. Det är viktigt att du vill vara 
delaktig i utvecklingen av vår verksamhet. 

 
 
Om tjänsten och ansökan 
Omfattning: Heltid 
Varaktighet: Tillsvidare 
Vid frågor om tjänsten kontakta köksmästare Frank Lindstedt, 0498-258800. 
Ansökan skickas till: frank.lindstedt@strandhotel.se 
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. 

Strand Hotel i Visby AB är ett familjeägt företag med två hotell i Best Western-kedjan: Strand Hotel med 125 rum, 
konferenslokaler, relax, restaurang Matsalen, barer och Solhem Hotel med 99 rum, konferenslokaler, restaurang.  
Hela företaget är mitt uppe i en spännande förändrings- och utvecklingsfas, bland annat i och med det pågående 
generationsskiftet i ägarfamiljen. Vi har höga ambitioner och ser gärna att du är med och påverkar vår utveckling 
framåt. Vårt företag består av flera olika delar och många spännande människor.  

 

Vi söker kock till Matsalen 
och Strand Hotel 


