Extra serveringspersonal vid behov till Konferens/Arrangemang

2019-01-24

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 21 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 av
högkvalitativ mat och service på de båda anläggningarna. Chalmers Konferens och Restauranger
erbjuder en rolig och omväxlande arbetsplats i en spännande arbetsmiljö. Vi är medlemmar i Visita
och följer självklart gällande kollektivavtal och lagar. Vi är måna om att vår personal skall trivas hos
oss och för att bidra till detta erbjuder vi en rad förmåner till våra medarbetare, t.ex. ett generöst
friskvårdsbidrag, företagshälsovård, rabatt på gymkedjor, många möjligheter till
kompetensutveckling, roliga teamaktiviteter och bra rabatter i våra restauranger, caféer och i vår
butik. Är du vår nya medarbetare?
Arbetsuppgifter
Till vår konferens- och arrangemangsverksamhet på Campus Johanneberg söker vi nu dig som
kan arbeta extra vid behov, främst dagtid. Arbetsuppgifterna är mycket varierande beroende
på arrangemang och beläggning. Det är viktigt att du kan hantera stressiga situationer då vi
under perioder har väldigt mycket att göra. Arbetstiden varierar med arbete på främst dagtid,
kvällar och helger förekommer.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete inom konferens/restaurang. Eftersom du
har mycket gästkontakt och är vårt ansikte utåt är det viktigt att du har en hög servicegrad,
ett gott humör och alltid bemöter våra gäster på ett professionellt sätt. Du är social, flexibel,
positiv och serviceminded. Du har lätt för att samarbeta med dina kollegor men kan även
arbeta självständigt. Du är ansvarsfull, strukturerad och gillar ”ordning och reda”.
Ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via mail jobb@chalmerskonferens.se senast den 15 februari.
Intervjuer sker löpande vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden har gått
ut så vänta inte med din ansökan. Skriv "Konferens Extra Johanneberg 2019" i ämnesraden.
Anställningsform
Anställning för enstaka dagar.
Lön
Enligt kollektivavtal.

Tillträde
Enligt överenskommelse
Kontaktpersoner
För frågor om tjänsten, kontakta Charlotte Brandt 031-772 39 91.
Besök gärna vår hemsida www.chalmerskonferens.se för mer information om oss.
Välkommen med din ansökan!

