
 
 
KEN STORKØKKEN søger kreativ og forretningsorienteret inspirationskok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er du uddannet kok med en lyst til at prøve kræfter med et job, hvor du kommer udenfor køkkenet? 
Er du udadvendt, en god netværker og har du kommerciel interesse og forståelse? Kunne du tænke 
dig et alsidigt job, hvor du i et tæt samarbejde med vores salgskonsulenter, indkøb og ikke mindst 
kunder får mulighed for at udvikle ideer til events, nye måder at kokkerere på, optimering af 
processerne i et køkken m.m.? Så er du måske vores nye medarbejder. 
 
KEN STORKØKKEN står bag nogle af landets største professionelle køkkenindretninger. Vores 
mission er at sikre kunden optimal funktionalitet i storkøkkenet via en professionel, individuel 
rådgivning og et bredt program af kvalitetsbaserede produkter og serviceydelser. Til udvikling af 
vores forretning og understøttelse af vores konsulenters salgsarbejde søger vi nu en 
inspirationskok.  

Du får ansvaret for at idégenerere, planlægge og gennemføre events, som dels udvikler vores 
kunder, dels øger kendskabet til KEN STORKØKKEN hos potentielle kunder indenfor køkken- og 
kokkebranchen. Det er således dig, der rådgiver, inspirerer og sparrer med vores eksisterende 
kunder, ligesom vores salgskonsulenter trækker på dig, hvis de har behov for din viden i 
salgsøjemed. Du refererer til vores marketingchef, Betina Koldby Andersen, og har en hverdag 
med udgangspunkt i vores domicil i Aarhus. Du har her og i København et stort og veludstyret 
inspirationskøkken til din rådighed, når du ikke er på opgaver ude af huset.  

Dine væsentligste opgaver  

• Udvikling, planlægning, gennemførelse og opfølgning på egne events, kokkeskoler m.m.  
• Ansvarlig for vores inspirationskøkkener i Aarhus og København 
• Opstart og demonstration af udvalgte produktområder 
• I tæt samarbejde med salgskonsulenterne generering af leads og opstart af salgsprocesser 
• Rådgivning til og udvikling af vores kunder både indenfor optimering af processer i 

køkkenet og innovation på fødevarer (veganer, glutenfri, madspild m.m.) 
 
 

Dreamlitt. Kokken på kanten 



 
 

• Foodstylist i forbindelse med markedsføring og indkøb  
• Fastholdelse og udvikling af samarbejdet med fødevareleverandører 
• Følge trends og behov i markedet 
• Bistå salgskonsulenter ved kundebesøg i vores inspirationshuse (primært maskiner) 

 
Dine kvalifikationer 
Vi forstiller os, at du er uddannet kok og har erfaring fra arbejdet i et køkken eller fra en lignende 
stilling i branchen. Du er kreativ, inspirerende og motiveres af muligheden for at tænke ud af 
boksen indenfor dit fag. Sprogligt er du flydende i dansk både skriftlig og mundtligt og du befinder 
dig godt i opgaven som formidler, hvor du evner at tilpasse din kommunikation til målgruppen. Du 
har et kommercielt mind-set og forstår, at udviklingen af vores kunders forretning er en 
forudsætning for udviklingen af KEN STORKØKKEN. 
 
Som person er du imødekommende, udadvendt og nyder at pleje og udbygge dit netværk. Du er 
en ørn til selvstændigt at planlægge og gennemføre dine opgaver og kan bevare roen og 
overblikket i pressede situationer. Du ønsker at være en del af et team, som sammen arbejder 
mod et fælles mål om at bringe kunden i fokus.  
 
Dine muligheder 
Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job, hvor du får mulighed for at påvirke udviklingen 
af jobbet. Du bliver en del af en uformel virksomhed med dygtige, engagerede.  
Lønpakken forhandles individuelt efter kvalifikationer. 
 
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Betina Koldby Andersen på 
bka@kenstorkoekken.dk. Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning samt CV med foto, 
som du hurtigst muligt bedes sende til Connie Sehested Juul på cj@kenstorkoekken.dk 
Ansøgningsfristen er den 7. december 2021. 
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