
 

Dyrehøj Vingaard søger 2 medarbejdere til butik og vinbar 

Da vi har travlt på vingården, bl.a. fordi vi bygger en helt ny vinbar, søger vi 2 nye medarbejdere, der vil stå 

for at give vores mange gæster en rigtig god oplevelse, når de besøger os. Det ene job er som leder af butik 

og vinbar, det andet er som assistent.   

Arbejdsopgaverne bliver især: 
• Lederen har sammen med forpagteren af Café Dyrehøj ansvaret for vores mange gæster til fester, 

konferencer, arrangementer og events -  samt for bemanding af butik og vinbar   

• Kundebetjening i butik og vinbar 

• Servicering af gæster på campingpladsen (’reception’) 

• Ekspedition af kundeordrer (forsendelse) 

• Bidrage til markedsføring af vingården på sociale medier 

Vi ønsker os, at du:  

• Har erfaring med at arbejde i butik eller restaurant 

• Har erfaring med SoMe-markedsføring og evt. butiksdekoration  

• Er kundeorienteret og går langt for at sende kunderne glade hjem 

• Er struktureret og god til at arbejde selvstændigt 

• Er god til engelsk; tyskkendskab er en stor fordel 

• Er en glad, positiv, idérig og ansvarlig holdspiller 

• Er indstillet på skiftende arbejdstider, bl.a. hver 3. weekend  

Vi tilbyder: 
• Job i en spændende, levende virksomhed i stor vækst og med passion for udvikling og nye ideer 
• Lederen vil indgå i ledergruppen på vingården og dermed være med til at præge udviklingen  
• Løn og vilkår efter kvalifikationer 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning pr. mail senest d. 12. marts på: tom@dyrehojgaard.dk. Samtaler vil 
blive gennemført i uge 12 og evt. 13.  
Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til 
at kontakte vinbonde Betina Newberry på 50 82 37 13. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dyrehøj Vingaard er Danmarks største vingård med ca. 35.000 vinplanter og årlig produktion på ca. 50.000 flasker vin. 
Vi driver desuden Café Dyrehøj (sammen med en forpagter), Café Edderfuglen og Røsnæs Naturcamping. I foråret åb-
ner vi desuden en helt ny vinbar.  
Vingården ligger på Røsnæs og beskæftiger pt. 8 medarbejdere samt en stor kreds af frivillige hjælpere, især i høstsæ-
sonen. Vi har årligt ca. 32.000 gæster.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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