
 

 

 
 
 

 
VI SØKER KOKKER TIL SOMMERSESONGEN PÅ 
LUNDES 
  
 
 
 
Arbeidsgiver: Lundes Turisthandel AS 
Frist: 5. mai 2021 
Ansettelsesform: Sesong, juni-oktober (med mulighet for forlengelse) 
 
Vi søker to kokker med erfaring til sommersesongen på Lundekroa  
Sommersesongen står snart for døren, og i den forbindelse har vi ledig to stillinger som kokk 
hos oss på Lundekroa på Venabygdsfjellet. Vi er på utkikk etter to personer som kan jobbe 
sammen som et team, men det er ikke viktig at dere kjenner hverandre fra før. Dere vil få 
stor frihet i forhold til hvilke retter vi skal ha på menyen gjennom sommeren, samt at dere 
vil få med dere et godt team av medarbeidere som sammen med dere vil sørge for at 
sommersesongen går som smurt. Som kokk på Lundekroa vil du ha et overordnet ansvar for 
den daglige driften, i samarbeid med oss. I tillegg til a la carte tilbyr vi også catering og 
servering til selskaper, bryllup og lignende.  
 
Om oss 
Lundes er en familiebedrift som ligger på Venabygdsfjellet i Gudbrandsdalen, ca 1 time nord 
for Lillehammer. Her driver vi en kiwibutikk, hyttebutikk, utleie av hytter og leiligheter og 
campingplass, i tillegg til Lundekroa. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside, 
www.lundes.no. 
 
Ønskede kvalifikasjoner: 

• Du er fagutdannet kokk.  

• Gode muntlige kommunikasjonsevner på norsk/svensk og gjerne engelsk.  

• Det er en fordel om du har erfaring fra arbeidsmiljø med høyt tempo.  

• God til å omstille deg andre arbeidsoppgaver – alt etter hva som trengs.  

• Alltid et smil på lur. 

• Et ja-menneske.  
 
Dette ser vi etter: 
Det viktigste for oss er ikke hva du har gjort før, men hvem du er og hva du har lyst til å 
oppnå. Derfor kommer vi til å vektlegge personlige egenskaper, og er spesielt ute etter deg 
som: 

• Er målrettet, strukturert og motivert. 

• Har kundens beste i fokus, hele tiden – Du er god til å tenke løsninger og er opptatt 
av å strekke deg litt ekstra for å levere de aller beste kundeopplevelsene.  

http://www.lundes.no/


 

 

• Er ryddig og ansvarsfull – det er viktig at du ikke er redd for å ta i et tak, tar initiativ 
og er i stand til å holde fokuset i hektiske perioder.  

• Du tilegner deg raskt kunnskap og nye ferdigheter. 
 
Vi tilbyr: 

• Frihet under ansvar 

• Gode lønnsbetingelser 

• Et godt arbeidsmiljø, med fokus på et ungt og sosialt samvær.  

• Mulighet for å leie bolig med det vi mener er Norges fineste turområde rett utenfor 
døren 

 
SØKNAD OG CV KAN SENDES TIL LUNDES@LUNDES.NO 
 
Har du spørsmål vedrørende stillingen? Ikke nøl med å ta kontakt!  
Ring Kari Aase på nummer +47 975 84 043. 
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