Forpagter
Sostrup Slot & Kloster søger samarbejdspartner /forpagter til F&B delen.
Møde, event og festfaciliteter til 250 personer.
Sostrup Slot og Kloster har været gennem en smuk og gennemgribende restaurering. Vi har ferielejligheder og klosterceller, der er a la carte
restaurant på slottet med et stort køkken. På Klosteret er der ligeledes et stort køkken samt møde- og selskabsfaciliteter op til 300 personer.
Desuden er der mødefaciliteter i vores kampestenslænge fra 1300 -tallet.

Vi forestiller os:

En forpagter, evt. et par, som er udadvendt, serviceminded og resultatorienteret. Du har solid erfaring med restaurant- og konferenceforplejning. Du har ledelseserfaring, og du har lyst til nye og spændende udfordringer. Du ser muligheder og er faglig velfunderet i restaurationsbranchen. Du har en udpræget positiv indstilling til et godt samarbejde, og til at servicere Slottets gæster. Du har en sund økonomi og kan
stille med mindre driftskapital og indskud. Vi forestiller os at du bor i området, eller er indstillet på at flytte. Der er mulighed for privat bolig.
Som kok har du faglig stolthed og går ikke på kompromis med kvaliteten. Vi sætter pris på lokale råvarer og økologi. Du evner at lave mad på
højt niveau, og til gæster med forskellige allergier samt vegetarer.

Muligheder
Slottet & Klostret har et stort forretningspotentiale for både business- og leisure markedet, og specifikke faciliteter for konferencer og ferieophold. Dejlig á la carte restauratant på Slottet. Slot & Klostret anvendes til bl.a.:
• Private- og firmafester op til 250 gæster
• Receptioner-events
• Dagskurser og møder med teambuilding
• Mindfulness
• Koncerter
• Busoperatører med rundvisninger
Sostrup har gode muligheder for kulturelle aktiviteter og udstillinger. Ejeren vil gerne forpagte restauranten ud, og ser gerne, at du/I får skabt
en god forretning. Derfor er selve forpagtningsaftalen fleksibel. Forpagtningen kan deles med fast ydelse og variabel ydelse efter omsætning.

Vi forventer
•
•
•
•

Du skal have lyst og evne til at udvikle og tilpasse Slottet til de krav og forventninger, der i fremtiden vil blive stillet til driften af et Slot.
Du skal være i stand til at opnå myndighedsgodkendelse til restaurantdrift, herunder også spiritusbevilling.
Du er opmærksom på at der skal opnås en Elite smiley da rengøring og hygiejne skal have højeste prioritet.
Du skal være i stand til at stille nødvendig økonomisk sikkerhed ved indgåelse af forpagtningskontrakten og tillige være i stand til at
fremskaffe den nødvendige likvide kapital, til den løbende drift.
• Vi tilbyder en forpagtningsaftale, der danner et godt grundlag for forpagteres egen indtjeningsmuligheder. Du vil få et team bag dig, der
står for booking /kontrakter/programmer til arrangementer, og vil samarbejde med dig/jer om at vores gæster får en hel fantastisk
oplevelse.

Ansøgning og kontakt

Kom og se Sostrup Slot & Kloster og de naturskønne omgivelser.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Direktør Lone Andresen +45 9189 9023.
Er du den rette kandidat, vil vi glæde os til at modtage din ansøgning sammen med dit CV og gerne foto. Du skal kunne fremvise en ren straffeattest.
Mail: Lone@sostrup.org
Vi behandler alle henvendelser og ansøgningerne løbende og fortroligt.
Sostrup Slot & Kloster ligger på Djursland tæt på nogle af Danmarks bedste strande. Tæt på store attraktioner som kattegatcentret, Ree park Safari, og
Djurs Sommerland. Sostrup er et både internationalt, nationalt og lokalt forankret mødested, der opmuntrer til refleksion gennem unikke, mærkbart berigende oplevelser året rundt.

