
 

Drømmer du om at drive en vinbar i hjertet 
af Køge?  
Har du stor passion for vin? Elsker du at være vært og kræse om gæsterne, så de 
får uforglemmelige oplevelser? Kan du bevare overblikket i travle perioder? Har 
du forretningsforståelse og har du mod på at lede en flok unge skønne 
mennesker, med alt hvad det indebærer af administrativt arbejde? 

Som vinbarens ansigt udadtil er passion for vin og den gode service altafgørende. 
Hvad du ikke ved om vin allerede, kan du lære. Sans for god kvalitet er absolut en 
fordel, både hvad angår vin og mad. 

 
Lidt om dig: 

• Du evner det gode værtskab og har ansvarsfølelse for at levere højeste kvalitet 
• Du er en glad og smilende person, der er positivt indstillet 
• Du er god til at bevare overblikket samt den gode tone – også når der er travlt 
• Du tænker kreativt og nyt fx ift. at optimere arbejdsgange og udarbejde 

menukort 
• Du har økonomisk sans - sikrer at stedet udvikler sig positivt økonomisk 
• Du har ordenssans og er detaljeorienteret 

 
Arbejdsopgaver: 

Arbejdsopgaverne indebærer bl.a. klargøring, bestilling af varer, vagtplanlægning, 
udvikling af menuen, personaleansvar, ansvar for egenkontrol mv. samt 
vedligeholdelse af en sund og hjertevarm arbejdskultur. 

• Betjening og vejledning af gæster i vinbaren 
• Servering af vin og lette anretninger 
• Afvikling af smagninger og arrangementer i tæt samarbejde med Byens 

Vinhus 
• Sætte dit præg på udviklingen af Vinbaren  

 
Vinbaren er en lille arbejdsplads, hvor vi løfter i flok og deles om de forefaldende 
opgaver som ex opvask, rengøring mv. Stillingen er fuld tid, og arbejdstiderne vil 
primært være aften og weekend, da vi pt. kun har åbent torsdag til lørdag.  

 



 

Om Vinbaren Køge 

Vinbaren Køge åbnede i juli måned 2019, og er skabt ud fra en passion – og en vision – 
om at formidle vinens alsidige verden på bredest tænkelige måde. 
Vi ser vinbaren som et “vinøst åndehul” for både garvede vinelskere, men også for 
den nysgerrige nybegynder i uformelle rammer med højt til loftet. 
Vinbaren serverer udelukkende vine fra Byens Vinhus, og vinen bliver selvfølgelig 
skænket i de rette druespecifikke Riedelglas.  
Du kan læse mere om Vinbare Køge her: Vinbaren Køge (vinbarenkoege.dk) 

 
Er det noget for dig? 

Kan du se dig selv drive Vinbaren Køge, så send dit CV og et par ord om dig selv og 
din erfaring til: vibeke@byensvinhus.dk 

Kom gerne på besøg eller ring til Byens Vinhus på tlf. 56654810 og spørg efter Vibeke 
Nørhaven eller Michael Weje.  

Vi afvikler løbende samtaler og lukker for ansøgninger, når vi har fundet den rette 
person. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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