
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 Køkkenpersonale
 

Har du lyst til at prøve at bo i et lille Ø-samfund og samtidig
være med til at drive en dansk vingård?

På Årø Vingård har vi et sjovt team, hvor mange af vore
ansatte ser jobbet som en sjov sommeroplevelse, hvor man

oplever sommerstemningen på øen, samtidig med man
arbejder på vingården.

 
Du kommer til Årø med vores lille færge, som kun tager 7

min. Og du kan gå eller cykle op til vingården. Udsigten på
overfarten er gratis og du kan tælle hvor mange gæster du

får til frokost 😊
 

Jobbet:
Du kommer til at arbejde i køkkenet med at skabe gode mad

oplevelser for vore gæster. 
Du opnår succes i jobbet ved at sikre en kontinuerlig høj

kvalitet, med fokus på resurseforbrug og madspild samtidig
med, at du sideløbende udvikler på vores produkt. Vi har på
vingården stor fokus på lokale råvarer og har god mulighed

for, selv at kunne producere en bred vifte af råvarer, der kan
give vore serveringer et stærkt og unikt præg.

 
Ud over jobbet:

Super hyggelig stemning på øen, hvor man nemt indgår i
samfundet, samt bliver en del at et sjovt feriemiljø, med

masser af sommerfest. Der er aldrig langt til vandet og der er
en fantastisk natur.

 
Arbejdstider:

Vores køkken er primært åbent til frokostserveringer, så
aftenarbejde er kun ved særlig arrangementer og der skabes

en vagtplan, hvor der også er mulighed for at passe sin
familie og omgangskreds. Dog har vi i højsæsonen også åbent

om aftenen i 3-4 uger.
 

Vingården tilbyder boligforhold til sæsonen.
 

Du er udadvendt og god til at samarbejde. Vi holder meget af
at inddrage vores gæster i rejsen fra jord til bord, så det

vigtigt, at du trives med at være på og er god til at
kommunikere. Samtidig formår du at bevare overblikket og
det gode humør, også når det går rigtigt stærkt. Erfaring fra

køkkenarbejde er ikke nødvendigt.
 

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til vinbonde Jakob Lei 
 

ÅRØ VINGÅRD SØGER
M A D E L S K E R


