SKAL DU VÆRE VERDENS BEDSTE…?

Cateringlandsholdet afholder kvalifikation d. 5. september 2021, og målet er VM i Luxembourg i 2022.
Det er tid til at supplere holdet med 3-4 af landets dygtigste kokke, som i det daglige slår deres folder i
landets bedste kantiner, cateringvirksomheder samt restauranter.
Laver du mad på et højt gastronomisk niveau, har vinderinstinkt og kan håndtere et stort pres, så er det
måske dig, der skal repræsentere Danmark og det danske Cateringlandshold?
Besidder du skarpe tekniske og faglige kompetencer, kan du rykke grænser med høj kreativitet og
smagsoplevelser i særklasse. – så er det dig, vi er på udkig efter.
Du skal være uddannet kok, eller cater, være en team-player der kan spille dine holdkammerater gode,
og så forventer vi selvfølgelig, at du er en VINDER.
Du er hermed inviteret til udtagelse for det danske Cateringlandshold:

SØNDAG DEN 5. SEPTEMBER 2021 i ODENSE

HVAD KAN DU FORVENTE, HVIS DU UDTAGES TIL KVALIFIKATION?
Vi glæder os til at modtage din tilmelding. Alle der ansøger, får direkte besked, om man er udtaget til
dagen samt nærmere praktisk information. Vil du høre mere, eller er du i tvivl om noget, kontakt Lars B.
Nielsen på nedenstående email.

VI GLÆDER OS TIL AT MODTAGE DIN TILMELDING
Du kan indsende allerede nu, og helt frem til d. 23. august 2021 på mail til:
Team Manager Lars B. Nielsen: lars.nielsen@dkgu.dk
Din mail skal indeholde:
•
•
•
•
•

Navn
Fødselsdag og fødselsår
Arbejdsplads
En kort beskrivelse af din karriere. (CV)
Evt. dokumentation for tidligere konkurrencer du har deltaget i.

Alle, der indsender en mail, vil få personlig besked, om de er blevet udtaget til kvalifikationen.
Med venlig hilsen
Lars Brynjulf Nielsen
Team Manager, Cateringlandsholdet

PRAKTISK INFO
Adressen for optagelsesprøven er Cookery – C. F. Tietgens Blvd. 28 – 5220 Odense SØ

