
Vi søker eventyrlysten kjøkkensjef.
Er det deg?

Bli kjent med øyriket på vakre Helgeland i sommer



Ylvingen Himmelblå Brygge ligger usedvanlig idyllisk plassert på øya Ylvingen på Helgelandskysten, kant i kant 
med sjøen og med en fortryllende utsikt. Her serverer vi mat og drikke hele dagen fra begynnelsen av juni til midten 
av august. Vi er derfor på utkikk etter en arbeidsom, motivert og flink kokk som har lyst til å kombinere en 
spennende sommeropplevelse på en liten øy midt ute i havet med arbeidserfaring hvor man virkelig kan sette preg på 
stedet og på CVen sin. 

Himmelblå Brygge og SeilNorge Byggene hvor vi driver er for mange kjent som kulissene til NRK sin knallsuksess 
og TV-serie Himmelblå. Siden 2018 har vi drevet sommeråpen restaurant og kafé i disse trivelige, men enkle 

lokalene. Vi driver også kajakkutleie, gjestebrygge og guiding. I tillegg har vår søsterbedrift SeilNorge 
tilstedeværelse på øya, hvor de blant annet stopper innom Himmelblå Brygge på flere av seilturene sine og skaper 

mye liv. 

Muligheter Vi har store planer for videre utvikling av Himmelblå Brygge, med overnatting, ny restaurant, nytt 
kjøkken, flere aktiviteter og velvære. Det vil være muligheter for den som gjør en god jobb hos oss i sommer, til flere 
oppdrag og mye moro, i forbindelse med mat og reiseliv på Himmelblå Brygge og i SeilNorge. Turene til SeilNorge 
strekker seg fra Ylvingen i sør til Svalbard i nord og Grønland i vest, mens tilstedeværelsen på Helgelandskysten er 

økende i forbindelse med Himmelblå Brygge. 

Oppholdet Aktuelle kandidater må innstille seg på å bo på Ylvingen under arbeidsoppholdet. Himmelblå Brygge vil 
stå for enkel overnatting. Det vil også være mulighet for å ta med seg sin kjære eller sin venn under oppholdet, som 

også er velkommen til å bidra med sitt på brygga. 

Motivasjon Stillingen vil kreve høy fokus på arbeidet og det vil bli en del jobbing utover vanlige arbeidstider. Den 
aktuelle kandidat må ønske å ta i et ekstra tak når det trengs og være tilgjengelig ved behov. Nær dialog og samarbeid 

med daglig leder og annet personell er en viktig del av hverdagen. 

Tidsrom Arbeidsperioden vil være medio juni til medio august.



Ansvarsområder

➔ Sikre høy kvalitet på maten og 
utvikling av meny (i samarbeid 
med daglig leder)

➔ Internkontroll
➔ Personalansvar på kjøkkenet
➔ Varemottak og kontakt med 

leverandører
➔ Personalmat
➔ Åpnings- og stengerutiner 

restaurant
➔ Holde ønsket varekostnad
➔ Arbeid i service

Ønskede kvalifikasjoner

➔ Arbeidsom
➔ Selvdrivende
➔ Ansvarsfull
➔ Fagbrev som kokk (ikke et krav, 

men erfaring og interesse for 
matlaging er nødvendig) 

➔ Kunnskapsprøven i alkohol
➔ IK mat rutiner
➔ Serviceinnstilt
➔ Ryddig, effektiv og strukturert
➔ Engasjert og godt humør
➔ Erfaring med varebestilling

Hva kan vi tilby

➔ Lønn etter avtale
➔ Arbeidserfaring
➔ Gode karrieremuligheter for rett 

person
➔ Nettverk i SeilNorge/Himmelblå
➔ Overnatting 
➔ Kost
➔ Bruk av våre kajakker
➔ Sist, men ikke minst:

◆ Minner for livet!
◆ Nordnorske opplevelser
◆ Mye moro!
◆ Nye venner og 

bekjentskaper

Høres dette ut som noe for deg? I så fall anbefaler vi at du skriver en søknad til oss, og legger ved en 
CV. Søknadsfrist 31. mars 2020 

Har du spørsmål til stillingen kontakt Espen som er daglig leder ved Himmelblå Brygge. 
Telefonnummer 41 10 45 88 og epost post@himmelblaabrygge.no

mailto:post@himmelblaabrygge.no

