
ANSØGNING

JUNIORKOKKELANDSHOLDET 
AFHOLDER KVALIFIKATION  
TIL TEAMET MED HENBLIK  

PÅ VM OG OL 

Nu har du muligheden for at kvalificere dig og blive en del af det danske Juniorkokkelandshold.  
Juniorkokkelandsholdet består af Danmarks nyeste og mest passionerede unge kokke og kok-
keelever under 25 år, der sammen skaber sublime resultater og når nye højder for internationale 
kokkekonkurrencer. 

Kasper Correll står i spidsen for teamet og målsætningen for det kommende VM i Luxemburg 2022 
er at stå på det øverste trin – skal det være med dig på holdet?

Juniorkokkelandsholdet træner tæt sammen med Kokkelandsholdet og skaber synergier på tværs 
af holdene. Holdkaptajn for Kokkelandsholdet Christian Wellendorf og landstræner Kristian Arlet er 
ligeledes med i processen om at blive placeret øverst på sejrsskamlen til VM.

FOR AT BLIVE EN DEL AF JUNIORKOKKELANDSHOLDET LÆGGER VI VÆGT PÅ AT DU:

•  Er højt teknisk interesseret og stopper aldrig med at blive bedre.
•  Er mødestabil.
•  Har mulighed for at være med på holdet til slutningen af 2024.
•  Er velsoigneret og med sober fremtoning.
•  Er en teamplayer.
•  Ligestiller holdet og de andre deltagere med egne ambitioner.
•  Gerne har erfaringer fra konkurrencer, men er ikke et krav.
•  Ønsker at bidrage til udvikling af holdet og dine teamkammerater.
•  Fylder 25 år tidligst den 1. dec 2024. Der kan laves få undtagelser, hvis du er den helt rette for teamet.



DE KANDIDATER, VI SØGER I DENNE OMGANG, BESIDDER KOMPETENCER INDENFOR:

•  Pastry, dessertkøkkenet og chokoladearbejde
•  Det salte køkken – både koldt og varmt

Juniorkokkelandsholdet afholder kvalifikation d. 4. maj 2021 for landets skarpeste unge kokketalenter, 
som til dagligt slår deres folder i restaurationsbranchen.

For at blive inviteret til kvalifikationsdagen skal du indsende nedenstående punkter på e-mail til:  
jesper.schmidt@dkgu.dk hurtigst muligt og senest d. 28. marts 2021.
 
1.  Beskriv kort lidt om dig selv og din motivation for at søge. Herunder hvad du selv synes, du er  
 aller bedst til, samt hvilken funktion du søger på Kokkelandsholdet.
2.  Vedhæft dit CV der beskriver, hvad du laver og har lavet, hvilke arbejdsopgaver/partier du har  
 varetaget, dine konkurrenceerfaringer, etc.
3.  Uddyb dine personlige egenskaber og hvad der gør dig til den ultimative holdspiller,  
 som vil vinde sammen med resten af dit team.

Når Juniorkokkelandsholdet har modtaget ovenstående, vil du få direkte besked på, om du er udtaget 
til kvalifikation i Odense d. 4. maj 2021. Her vil du ligeledes få præcise detaljer om kvalifikationsdagen, 
så du kan forberede dig på denne.

PRAKTISK INFO
Adressen for kvalifikationen er: Cookery – C. F. Tietgens Boulevard 28 – 5220 Odense SØ.
Ved spørgsmål, kontakt venligst Team Manager Jesper H. Schmidt
jesper.schmidt@dkgu.dk – Mobil: 2166 1337.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

På vegne af teamet.
JESPER H. SCHMIDT

Teammanager
 


