Invitation t il kvalif ikat i on t il
Konditorlandsholdet
Skal du, eller en du kender, være en del af Konditorlandsholdet?
Kom med til en spændende dag med dygtige kollegaer i branchen. Det
kan jo være, at det lige er dig, som vi står og mangler.

Efter et veloverstået EM, er tiden nu inde til at

HVAD SKAL DU GØRE FOR AT VÆRE MED?

opruste med flere stærke og dygtige konditorer,

Du skal sende din ansøgning til team manager

så vi kan stå endnu stærkere frem mod det

Dennis Nielsen, hvor du skriver lidt om dig selv,

kommende EM til januar 2024 og VM 2025. Så er

beskriver din vej til, hvor du står i dag. Beskriv og

du stærk i sukker, chokolade, is eller smag? Så

vedlæg billede af én af dine kreationer.

kom og prøv kræfter med landsholdet.
TILMELDING SENEST 09.12.2022
Vi leder efter dig, som hver dag arbejder hårdt
for at pirre sanserne hos gæsterne / kunderne på
din arbejdsplads. Vi forventer, at du med din
kreativitet og nytænkning, rykker grænser og
skaber konditorkunst i særklasse. Samtidig er du
team-player og kan løfte i flok.

På dagen har du 60 min. til at færdiggøre og
servere 6 ens restaurant-desserter og
færdigpynte din medbragte chokoladeentreme.

Du skal være uddannet konditor eller under
uddannelse for at deltage i optagelsen som
deltager til holdet.

Chokoladeentremeen skal indeholde min. 2 typer
chokolade, et bagt element, frugtindlæg, en
mousse og en flydende midte.

Udtagelse for det danske Konditorlandshold
finder sted:

HVAD KAN DU FORVENTE, HVIS DU UDTAGES TIL
KVALIFIKATION?

De 6 desserter og chokoladeentremeen skal
afspejle en rød tråd efter egen fantasi.

OPTAGELSE MANDAG DEN 09.01.2023

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil tilmelde dig eller vide mere om optagelsen, kan du kontakte
team manager Dennis Nielsen på tlf. 24644111 eller email: dennis.nielsen@dkgu.dk.
Optagelsesprøven foregår på Cookery – C.F. Tietgens Blvd. 28 – 5220 Odense SØ

HVAD KAN DU FOR VENT E, HVIS DU
KVALIFICERER DIG T IL
KONDIT OR LANDSHOL D ET ?
Du vil blive en del af et dygtigt og homogent team, en samling af landets bedste, under
organisationen Dansk Gastronomisk Union. Træningsfaciliteter er i Odense, hvor vi også
deler lokaler med Kokkelandsholdet, Juniorkokkelandsholdet, Cateringlandsholdet,
Tjenerlandsholdet og Bagerlandsholdet.
Du skal forvente, at vi afholder 2 dages træning ca. 1 gang om måneden efter en fast plan
(oftest søndag-mandag).
Du må ligeledes forvente, at der kan være hjemmetræning, for at du kan stå forberedt og
skarp til enhver træningssamling.
Den primære træning vil være i Odense, men det kan også blive i holdets andet
træningskøkken hos Condi i Albertslund.
Du vil blive en del af et større netværk, som sandsynligvis vil kunne bidrage til din fremtidige
karriere og omvendt.
Kost, logi og kørsel vil blive dækket, mens træning mv. er for egen tid. De fleste har dog gode
aftaler med deres arbejdspladser, men den del står du selv for.
Sponsorarbejde vil forekomme nogle få gange over året, disse vil være aflønnet. Her i blandt
store og spændende arrangementer med en fælles indsats på tværs af alle holdene.
Der er 2 store konkurrencer og en mindre, som er vores primære mål – EM og VM, samt
Nordic Pastry Cup. De ligger med 1 års mellemrum, hvilket vil sige, at du skal kunne se dig
selv være en del af holdet i længere tid.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil tilmelde dig eller vide mere om optagelsen, kan du kontakte
team manager Dennis Nielsen på tlf. 24644111 eller email: dennis.nielsen@dkgu.dk.
Optagelsesprøven foregår på Cookery – C.F. Tietgens Blvd. 28 – 5220 Odense SØ

