
Kokk 80% sommer 

Mat og drikke  

Er du en person som liker utfordringer og strever etter noe unikt?  

Kompasset bar og spiseri ligger idyllisk til ved sjøkanten. Mange forbinder denne plassen med Tysnes 
Sjø og fritid som vi er tilknyttet til. Vi åpnet bar februar 2018 og allerede i juli 2018 var kjøkkenet i 
gang for fullt. Restauranten er i samarbeid med Kysten rundt og serverer blant annet pizza, kebab, 
burger og mye mer.  

I 1994 åpnet det som den gang var Tysnes sjø og fritid med Bistro og kjøkkenet har i mange år vert 
stengt men har nå blomstret i livet da Marianne Elgsås overtok driften.  

Så har du lyst til å jobbe nær sjøen med en fantastisk gjeng er dette jobben for deg.  

  

Jobben 

• Forberede, lage mat og være ansvarlig for et fantastisk kjøkken 
• Konseptutvikling og menyplanlegging 
• Forventet å jobbe helger og skift 
• Arbeidstid Dag og kveld. 

  

Talent 

• Du må være energisk, ha mot og være entusiastisk 
• Du er fleksibel, jobber godt under stress og har en profesjonell og personlig tilnærming til kolleger og 

gjester 
• Du kan vise til og dokumentere tidligere erfaring fra kokke yrket 
• Du er en lagspiller, og vil fremme samhold i avdelingen  

Språk 

Norsk: Mestre og forstå 

Engelsk: Forstå 

 Er dette din perfekte match? Send oss din søknad i dag. 

 

Hva venter du på?!   

 

 

 

 



Kompasset bar og spiseri - BAR CREW 
WANTED 
 

Er du en person som liker utfordringer og strever etter noe unikt?  

Kompasset bar og spiseri ligger idyllisk til ved sjøkanten. Mange forbinder denne plassen med Tysnes 
Sjø og fritid som vi er tilknyttet til. Vi åpnet bar februar 2018 og allerede i juli 2018 var kjøkkenet i 
gang for fullt. Restauranten er i samarbeid med Kysten rundt og serverer blant annet pizza, kebab, 
burger og mye mer.  

I 1994 åpnet det som den gang var Tysnes sjø og fritid med Bistro og kjøkkenet har i mange år vert 
stengt men har nå blomstret i livet da Marianne Elgsås overtok driften.  

Så har du lyst til å jobbe nær sjøen med en fantastisk gjeng er dette jobben for deg.  

  

Litt om deg: 
Du er oppdatert på hva som skjer. Du liker å slenge sammen spillelister på Spotify og du vet at Stan 
Smith kommer i flere farger. Du kjenner byen din og har et tight lokalt nettverkt.  

Du er en gledesspreder med en smittsom latter. Og apropos smitte; Vi vil også at din energi skal 
smitte over på både gjester og andre ansatte. Du har en avslappet stil, men er samtidig profesjonell. 
Du er et naturtalent når det kommer til å sosialisere med andre og yte service. Du er pålitelig og tar 
fullt ansvar for å nå både mål og resultater. Du er den vennene dine ringer når det er et nødtilfelle 
eller når de trenger tips på hvor de skal ta med Tinderdaten på middag. 

Dette arbeidet kombineres med servering av kaffe og øl, ansvar for, innsjekking av gjester og du skal 
selvfølgelig spre god stemning i baren. 

Føler du at denne jobben er perfekt for deg? I såfall synes vi at du skal sende en søknad og CV til oss! 

  

Søknadsfrist: 22.05.2019 

Tiltredelse: Fortløpende 

Kontaktperson: Marianne Elgsås 

Kan nåes på e-post: tsf@tysnessjoogfritid.com 

Tlf: 97869087 

    


