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Det danske Konditorlandshold opruster med ny teammanager
Ny kapacitet på det danske Konditorlandshold, når Magnus Birch tiltræder sit nye job som
teammanager. CV’et tæller både Kongeskibet og Hotel d’Angleterre.
Det er en glad Magnus Birch, der har takket ’ja’ til udfordringen som ny teammanager hos det danske
Konditorlandshold. Et hold han kender særdeles godt, da han har været en del af dette siden 2012.
’Det bliver spændende at træde et skridt op på Konditorlandsholdet, og teste mine evner som manager for
mine tidligere kollegaer. Selvom jeg skulle tænke over det, er jeg nu hvor jeg har besluttet mig for at sige
’ja’ til jobbet meget glad, og kan næsten ikke vente til vores første landsholdssamling – siger Magnus Birch.
Ud over Kongeskibet og Hotel d’Angleterre er kendte steder som hæderkronede Conditori La Glace også at
finde på listen. I øvrigt også stedet hvor Magnus Birch blev udlært.
Men ikke kun hos den nye teammanager er smilet stort over tilgangen. Formanden for
brancheorganisationen Bager- og Konditormestre i Danmark, John Jønsson er også stærkt tilfreds med, at
Magnus Birch har sagt ja til stillingen. ’Det er en stærk kapacitet, vi har fået i Magnus. Han har gennem flere
år vist styrke i konkurrencerne, og har det x-factor der skal til som leder, for at det danske
Konditorlandshold fortsætter den flotte udvikling, vi har vist de seneste år. Vi glæder os til at komme i gang’
– udtaler John Jønsson.
Ligeledes lyder der positive røster fra Dansk Gastronomisk Union, der er paraplyorganisationen for dansk
gastronomi, hvor man også finder Konditorlandsholdet. Morten Juul Andersen, administrerende direktør,
udtaler: ’Lige siden vi optog Konditorlandsholdet i Gastronomisk Union, har vi kun oplevet en positiv
stemning og høje forventninger til samarbejdet med de andre landshold, Kokkelandsholdet,
Juniorkokkelandsholdet, Cateringlandsholdet og Tjenerlandsholdet. Med udnævnelsen af Magnus Birch
som teammanager lægger vi et ekstra lag til forventningerne mod at vinde mere guld til det gastronomiske
Danmark’.
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