
Årø Vingård
Idéen bag Årø Vingård er, at fremstille sin
helt egen vin eller spiritus på egne råvarer
og udnytte de muligheder vores
fantastiske Ø har. 

Vi vil drive et sted, hvor der hyggeligt og
rart som vores gæster har lyst til at
besøge og opleve, gerne igen og igen.

Vi har idag vores egen frokostrestauarant,
Havnecafé og gårdbutik.

Samtidig afholder vi en lang række events
i form af vinsmagninger, rundvisning, "Lav
din egen Gin" og selskaber

Vores DNA
Gode råvarer
Hjemmelavet
Produkter og ressourcer fra Årø
Vores kunder er gæster
Vi er stolte af vores sted og
produkter

Kontakt mig!

Jakob Lei
Telefon: 61551668
E-mail: jakob@aaro-vin.dk
Hjemmeside: aaro-vin.dk 
Adresse: Aarø 210, 6100 Haderslev

Årø Vingård søger personale til vores butik og
restaurant    

            
Det vigtigste på Årø Vingård er vore gæster. De skal
have en god oplevelse når de besøger os og have lyst til
at komme igen. 

Vores humør smitter af på vores gæster, så udstråling,
smil og humør er vigtigt på vores lille vingård. 
Jobbet er for dig, der elsker at give vores gæster en
uforglemmelig oplevelse og byde velkommen til alt lige
fra små kaffepauser til frokoster, selskaber, events
m.m.

Du skal være hands-on, og kunne bestride mange
poster, da vi rotorer meget på arbejdspladsen. hvilket i
praksis betyder at ’være på gulvet’ til servering, passe
butik, kunne tage en opvask og være med til at vores
sted tager sig godt ud.

Du skal sammen med vores team få alle vores gæster til
at føle sig trygge og specielle i en hyggelig og autentisk
atmosfære og have forståelse for vore gæsters
forventninger og indfri disse forventninger.

Det er til tider et travlt miljø, men dette skal for dig
være en fornøjelse og denne positive tilgang til tingene
skal du kunne formidle videre til både gæster og
personale.

Skulle du have interesse i vin eller have lyst il at lære
om vin og vinproduktion er det bare en fordel.

Vi søger alle aldre, køn og uddannelser. 

Hvis det ønskes, kan vi tilbyde midlertidig bolig. 

Synes du at det kunne være spændende at være med til
at drive en vingård og kunne du tænke dig at høre
mere, så ring eller skriv.

ÅRØ VINGÅRD SØGER
G L A D E  P E R S O N E R


