
 

 

 
D’ANGLETERRE SØGER BARTENDER TIL RESTAURANT MARCHAL   

Har du lyst til at blive en del af et motiveret team i et privilegeret miljø? Brænder du for hotelbranchen og 
service? D’Angleterre søger ikke blot et højt erfarings- og uddannelsesniveau, men også dynamiske, pragmatiske 
og fleksible personer med en veludviklet sans for gæsteservice og luksus. 
 
D’Angleterre genåbnede i maj 2013 efter en to år lang renoveringsperiode. Hotellet er kommet forrygende fra 
start med blandt andet en plads på Travel + Leisures prestigefyldte IT-liste over de 70 bedste hoteller i verden – 
og fornylig en Michelin-stjerne til vores restaurant, Marchal.  
 
 
Vi søger en bartender på fuldtid til at indgå i vores engagerede Marchal team. Du skal du sætte baren op - og 
med et smil på læben - mikse cocktails og servere udsøgte vine. Du skal med stor stil, gejst og energi betjene 
vores gæster såvel i barens normale åbningstider som til specielle events.  
 
Vi forventer:  
Du er drevet af høje krav og forventninger, og at nye udfordringer giver dig et smil på læben. Du skal have lyst 
til at deltage i udvikling af nye cocktails. Desuden forventer vi, at du har mindst 2 års erfaring med klassiske og 
moderne cocktails. Du kender til kvalitetsspiritus samt likører, finder Champagne og vine interessant, og har 
lyst til at lære mere om det i en professionel og veludstyret bar. Du er entusiastisk og kvalitetsbevidst, og er 
vant til at yde god service med tæt kontakt til restaurantens og hotellets gæster. Det er vigtigt, du behersker 
både dansk og engelsk i skrift og tale. 

Du kan forvente: 
En spændende arbejdsplads med høje ambitioner på Nordeuropas mest luksuriøse hotel, hvor du sammen 
med det øvrige Marchal team leverer en personlig, stilfuld og elegant oplevelse til vores mange forskellige 
gæster. Arbejdsdagen er ofte travl og udfordrende, men arbejdsmiljøet er sundt, og vi passer på hinanden.  
 
Arbejdssted er Marchal, Hotel d’Angleterre, Kongens Nytorv 34, 1050 København K 
Ansøgning sendes til hr@dangleterre.com   
Ansøgningsfrist 14.september 2015 
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