Ny caféchef i Mollerup Golfcafé & Restaurant
fra 1. januar 2021
Jeg hedder Karen Eriksen, er 58 år gammel, gift, har 3 voksne
døtre og 5 børnebørn og er bosiddende i Grenaa.
Jeg har de seneste 30 år været beskæftiget inden for service
faget, heraf 15 år i hotelbranchen. De første år arbejdede jeg
som kok og tjener, og sidenhen 10 år som selvstændig
forpagter af 2 hoteller. I 2 år som hotelchef har jeg haft ansvar
for 50 ansatte og hele hotellets drift.
De seneste snart 15 år har jeg været ansat som afdelingsleder for køkken og
rengøring på 4 institutioner under Region Midtjylland i et specialområde for børn
og unge mellem 12 og 18 år.
Jeg har været ansvarlig for personalet i køkken og rengøring, stået for
planlægning af madplaner, tilrettelæggelse af alt rengøring, elev ansvarlig for
vores serviceassistent elever, indkøb af fødevarer, møbler og løsøre, samt stået for
indretning af nye afdelinger, møde -og kontor faciliteter.
Jeg har været næstformand i en forening," Landsforeningen Mad & læring", hvor
vi planlagde og afholdt konferencer og oplæg omkring kost og indlæring.
Jeg har været med i et hygiejnenetværk i Region Midtjylland og været med til at
lave en udbudsaftale på fødevarer for alle regioner i Jylland.
Jeg har været ansvarlig for planlægning af alle faglige arrangementer, og
kostpolitikker.
I gennem alle årerne har jeg selvfølgelig også lavet en del mad, både da jeg var
selvstændig, og i de første år på Grenen (Region Midtjylland), ligesom jeg også
har lavet mad til en del selvskaber i min fritid for at holde kunsten ved lige.
Som person er jeg drevet af at yde en god service, opfylde kundernes behov og
sørge for at kunden er i centrum. Jeg brænder for at skabe udvikling og finde de
rette løsninger til fordel og tilfredshed for både kunder og organisation.
Jeg har overblik og er handlekraftig, løsningsorienteret og god til at planlægge og
organisere.
Jeg glæder mig meget til at være med til at videreudvikle Mollerup Golfcafé &
Restaurant samt møde og servicere alle jer klubmedlemmer og kunder.

