
 

 
 
 

 

 

Konferensvärdinna/värd med flexibilitet    2019-05-31 

 

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 Lindholmen. Bolagen 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 

 

Arbetsbeskrivning 

Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. att vid behov ta emot våra konferensgäster på morgonen, 

teknisk support, servering av konferenslunch och fika, möblering och iordningställande av 

lokaler. Arbetsuppgifterna är mycket varierande beroende på arrangemang och beläggning.   

Arbetstiden varierar och arbete på dagtid, kvällar och helger förekommer. 

 

Eftersom du har mycket gästkontakt och är vårt ansikte utåt är det viktigt att du har en hög 

servicenivå, ett gott humör och alltid bemöter våra gäster på ett professionellt sätt. Du 

kommer även vid tillfällen ha arbetsuppgifter i café och lunchrestaurang såsom 

baristauppgifter, kassatjänst, påfyllning av varor, hålla rent & snyggt i lokalen och självklart att 

ge våra gäster förstklassig service.  

 

Kvalifikationer  

Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete inom konferens och/eller restaurang. Du 

är social, flexibel och positiv. Du har lätt för att samarbeta med dina kollegor men kan även 

arbeta självständigt och ta ansvar med att ta beslut, därför ser vi att du är handlingskraftig, 

kreativ och lösningsorienterad.  Det är viktigt att du kan hantera stressiga situationer då vi 

under perioder har väldigt mycket att göra.   

Ansökan  

Vi tar endast emot ansökningar via mail jobb@chalmerskonferens.se senast den 2019-06-30. 

Intervjuer sker löpande vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden har gått 

ut så vänta inte med din ansökan. Skriv ”Konferensvärdinna/värd 2019” i ämnesraden.  

 

Anställningsform  

Tillsvidareanställning. Heltid. Provanställning 6 månader tillämpas. 

mailto:jobb@chalmerskonferens.se


 

 
 
 

Lön  

Enligt kollektivavtal 

 

Tillträde 

19:e Augusti 2019, eller enligt överenskommelse 

 

Kontaktpersoner 

För frågor om tjänsten, kontakta Tobias Bätz 031-772 3981. 

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

Välkommen med din ansökan! 

 

http://www.chalmerskonferens.se/

