
Cafébiträde/barista Johanneberg 17 juni 2019

Vill du arbeta i ett expanderande företag med fokus på kvalitet och service?

Chalmers Konferens & Restauranger bedriver konferens- och restaurangverksamhet på Chalmers Campus

Johanneberg och Lindholmen. Bolaget innefattar tillsammans 23 enheter, två av Göteborgs största

konferensanläggningar, restauranger, caféer, företagsreceptioner, cateringverksamhet och vi anordnar middagar

och events för upp till 1000 gäster. Detta gör oss till en totalleverantör av högkvalitativ mat och service. Vi

erbjuder en rolig och omväxlande arbetsplats i en spännande innovativ 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 och flera möjligheter till kompetensutveckling.

Arbetsplats

Chalmers Konferens & Restauranger Johanneberg

Beskrivning av tjänsten

Arbetsuppgifterna innebär alla förekommande arbetsuppgifter i ett café såsom kassatjänst, enklare servering,

utföra egenkontroll och att hålla rent & snyggt i restaurangen. Du kommer även vara delaktigt i att leverera

varor till våra caféer som inte ligger i vår huvudbyggnad. Som person är du glad, positiv och ”serviceminded”.

Eftersom arbetet stundtals innebär hög belastning är det viktigt att du är stresstålig och kan jobba i ett högt

tempo.

Kvalifikationer

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

att tillsammans jobba mot gemensamt uppsatta mål.

Ansökan

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

Sista ansökningsdag är den 2 augusti 2019. Intervjuer sker löpande vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan

ansökningstiden har gått ut så vänta inte med din ansökan. För att vi ska kunna behandla din ansökan skriv

”Cafébiträde/barista Johanneberg” i ämnesraden.

Anställningsform

Terminsbunden anställning ca 75% med goda möjligheter att jobba in extra timmar på våra andra enheter upp

till heltid.

Kontaktpersoner

För frågor om tjänsten, kontakta Charlotte Brandt, email: charlotte.brandt@chalmerskonferens.se

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

Lön

Enligt HRF kollektivavtal.

Tillträde

26 augusti eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!


