
 

 

 

 

 

 

Cafébiträde till nyöppnat Café   16 mars 2017 

    

Vi växer som aldrig förr, vill du också arbeta i ett av Göteborgs största restaurangbolag?  

Chalmers Konferens & Restauranger bedriver konferens- och restaurangverksamhet på 

Chalmers Campus Johanneberg och Campus Lindholmen. Bolagen innefattar tillsammans 20 

restaurangenheter, två av Göteborgs största konferensanläggningar, företagsreceptioner, 

cateringverksamhet och vi anordnar middagar och events för upp till 1000 gäster.  

Detta gör oss till en totalleverantör inom service och logistik på de båda anläggningarna.  

Vi arbetar med högkvalitativ mat & service och vi erbjuder en spännande arbetsmiljö i ett bra 

arbetsklimat. Vi är medlemmar i Visita och vi är måna om att vår personal skall trivas hos oss.  

För att bidra till detta erbjuder vi en rad förmåner till våra medarbetare, t.ex. ett generöst 

friskvårdsbidrag, rabatt på gymkedjor, företagshälsovård, många möjligheter till 

kompetensutveckling, roliga teamaktiviteter och bra rabatter i våra restauranger, caféer och i 

vår butik. Är du vår nya medarbetare?  

 

Arbetsplats 

Den 18 april slår vi upp portarna till vårt nya café som ligger i anslutning till restaurang 

Wijkanders. Caféet är just nu under byggnation och kommer att bli ett mysigt litet take-away 

café i en av de finaste studentbyggnaderna på Chalmersområdet. Caféet kommer att ha 

öppet måndag-fredag mellan 9.00–15.30 och följer terminerna på Chalmers. Det innebär att 

vi har stängt under sommar, jul och påsk.  

 

Arbetsuppgifter 

Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter i ett café såsom baristauppgifter, 

kassatjänst, påfyllning av varor, hålla rent & snyggt i lokalen och självklart att ge våra gäster 

förstklassig service. Du kommer ibland att vara schemalagd på restaurang Wijkanders så om 

du har erfarenhet av enklare servering är det ett plus.  

 

Kvalifikationer 

Vi söker dig med några års erfarenhet av arbete i café och/eller restaurang. Du är van vid att 

hantera både espressomaskin och kassa. Du arbetar mestadels ensam i caféet så därför är det 

viktigt att du trivs med att arbeta självständigt och att du är flexibel och lösningsorienterad. 

Du är en glad, positiv och trevlig person med en utpräglad servicekänsla och du brinner för att 

få våra gäster att trivas och må bra.  

 

Ansökan  

Vi tar endast emot ansökningar via mail jobb@chalmerskonferens.se  

Skriv ”Café Vera” i ä esrade . Sista ansökningsdag 2017-04-04. Intervjuer sker löpande 

vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden har gått ut så vänta inte med 

din ansökan.  
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Anställningsform  

Terminsbunden anställning 18/4 – 2/6 med goda chanser till förlängning from augusti.  

Deltid 75 % med möjlighet att arbeta mertid.  

 

Lön  

Enligt kollektivavtal 

 

Kontaktpersoner 

För frågor om tjänsten kontakta driftschef Tobias Bätz på telefon 031-772 39 81 eller mail 

tobias.batz@chalmerskonferens.se  

Besök gärna www.chalmerskonferens.se och www.wijkanders.se för mer information om oss. 

 

Välkommen med din ansökan! 
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