
 

 
 

Cateringpersonal     

      1 juni  2018 

 

Vill du arbeta i ett spännande företag med fokus på kvalitet och service? 
Chalmers Konferens & Restauranger bedriver konferens- och restaurangverksamhet på Chalmers Campus 

Johanneberg och Campus Lindholmen. Bolagen innefattar tillsammans 15 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.  

Vi erbjuder friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.  

 

Arbetsplats  

Chalmers Konferens & Restauranger Lindholmen 

 

Beskrivning av tjänsten  

Arbetet som cateringmedarbetare innebär att du ansvarar för att leverera mat och dryck till våra kunder, 

huvudsakligen inom Lindholmen området. Arbetet är varierande och självständigt och du får ta mycket eget 

ansvar. Du blir lite av företagets alltiallo och ansvarar även för skötsel och enklare underhåll av vår cateringbil 

som används ibland. Arbetsuppgifterna inkluderar även diverse inköp och du måste vara beredd på att rycka in 

på våra övriga enheter vid behov. Arbetet innebär en del tunga lyft och därför är det viktigt med en god fysik. 

Som person bör du vara ansvarstagande, stresstålig, flexibel, serviceminded och välorganiserad. Eftersom 

arbetsbelastningen stundtals är hög är det viktigt att du klarar av att arbeta i ett högt tempo. Arbetstiden är 

huvudsakligen förlagd dagtid måndag-fredag, men arbete på andra tider kan förekomma.  

 

Kvalifikationer  

Som person är du trygg, flexibel och stresstålig. Du har god förmåga att samarbeta med kollegor och att 

tillsammans jobba mot gemensamt uppsatta mål. B-körkort krävs. 

 

Ansökan  

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

Sista ansökningsdag 15 juni 2018.  Intervjuer sker löpande vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan 

ansökningstiden har gått ut så vänta inte med din ansökan. 

För att vi ska behandla din ansökan skriv "Cateringpersonal Lindholmen" i ämnesraden.  

 

Anställningsform  

Terminsbunden anställning ca 35 h/vecka.  

 

Kontaktpersoner  

För frågor om tjänsten, kontakta Marcus Danielsson 

Email: marcus.danielsson@chalmerskonferens.se 

 

Besök gärna vår hemsida www.chalmerskonferens.se för mer information om oss.  

 

Lön  

Enligt kollektivavtal 

 

Tillträde  

Snarast, dock senast 15 augusti. 

 

Välkommen med din ansökan. 
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