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AAMANNS ER I RIVENDE UDVIKLING OG SØGER EVENTKOORDINATORELEV

Aamanns åbnede for 12 år siden en Deli & Take Away, hvor vores ejer Adam Aamann blev kendt for at nyfortolke det 
danske smørrebrød med kvalitetsråvarer og nye smagskombinationer. Vi har nu ud over vores Deli også restauran-
terne Aamanns Etablissement, Aamanns 1921, Aamanns CPH i lufthavnen og Aamanns Køkken. I Aamanns Køkken 
tilbereder vi high-end frokostordninger til virksomheder, har kantine for Refshaleøens virksomheder og afvikler 
skræddersyede events for private og firmaer. Aamanns Køkken har til huse på Refshaleøen i det tidligere B&W’s 
skibsværfts hovedmagasin, så stedet fremstår rustikt og råt og samtidigt hyggeligt og har sit helt unikke udtryk. 
Her kombineres Aamanns velkendte høje kvalitet i maden med en uformel atmosfære, personligt værtskab og pro-
fessionalisme for selskaber på 40 til mere end 200 gæster.
Vi søger en eventkoordinatorelev, der har afviklet sit grundforløb med tiltrædelse 1/9 eller senest 1/10. 

Vi drømmer om at vores elev har følgende egenskaber og erfaring:

• Har erfaring som tjener eller andet servicefag
• Er god til tal og er lærenem
• Taler og skriver fejlfrit dansk og engelsk 
• Er udadvendt og positiv
• Er kreativ og samtidig god til at planlægge
• Er handlekraftig og modig
• Brænder for service 

Vi kan tilbyde:

• Et meget alsidigt job med mangeartede opgaver
• Grundig oplæring inden for eventkoordinering og afvikling
• Et super engageret og professionelt kollegateam
• En spændende organisation i stor udvikling
• Et velrenommeret produkt 
• Danmarks bedste frokostordning

Du vil indgå i vores fleksible administrationsteam på Aamanns hovedkontor, hvor vi sammen løser mange forskellige 
opgaver for hele vores organisation så som telefonbesvarelse, booking af borde og catering, salg og koordinering af 
selskaber og mange andre opgaver. Du skal være fleksibel med din arbejdstid og må forvente at gå med som tjener 
ved afvikling af vores selskaber, som ofte er i weekenderne. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning straks og håber at have ansat vores nye kollega inden udgangen af juli.

Ansøgning sendes til job@aamanns.dk – se mere om Aamanns her www.aamanns.dk  


