
 

 
 
 

 

Titel: Bokning 80% - Johanneberg    2019-10-17 

    

 

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 22 

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. 

Vi 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? 

 

Arbetsplats 

Chalmers Konferens & Restauranger Johanneberg 

 

Arbetsuppgifter 

Tjänsten är en kombinerad tjänst med bokning, reception och konferensvärdinna/värd där du 

bli vårt ansikte utåt mot gäster, besökare och vår egen personal. Du kommer att arbeta med 

bokningsförfrågningar för hela området som inkluderar lunchbokningar, catering och mindre 

konferenser samt merförsäljning av varor och tjänster. Andra arbetsuppgifter är att ta emot 

konferensgäster, möblering och inkommande samtal samt en del kassahantering och enklare 

administration. Under delar av året kommer du även arbeta i våra övriga café och 

restaurangenheter och du stöttar även vår projektledare och våra restaurangchefer vid behov 

administrativt. Arbetstider kan variera och även en del helgarbete förekommer.  

 

Kvalifikationer  

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt att du har tidigare erfarenhet av operativt arbete 

med bokning av servicetjänster, reception och gästservice. En hög social kompetens är 

nödvändig då du kommer att ha mycket kontakt med andra både internt och externt. God 

engelska är ett krav, fler språk är meriterande. Meriterande är om du tidigare har arbetat i 

bokningssystemet Caspeco och Atronic. Som person är Du ”trygg i dig själv” med karaktär av 
stark drivkraft, ambition och fokus på resultat. Du är strukturerad och har ”ordning och reda” 
samt hög servicekänsla och förmåga att kommunicera med andra. Arbetet kräver att du kan 

ta självständiga beslut, därför vill vi att du är handlingskraftig och lösningsorienterad. Andra 

egenskaper som värdesätts är flexibilitet och kreativitet.  

 



 

 
 
 

 

 

 

 

Ansökan  

Vi tar endast emot ansökningar via mail jobb@chalmerskonferens.se senast den 16 december 

2019. Intervjuer sker löpande vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden 

har gått ut så vänta inte med din ansökan. Skriv ”Bokning Johanneberg 80%” i ämnesraden.  

 

Anställningsform  

Tillsvidareanställning med årsarbetstid (6månaders provanställning tillämpas) 

 

Lön  

Enligt kollektivavtal 

 

Tillträde 

Omgående eller efter överenskommelse 

 

Kontaktpersoner 

För frågor om tjänsten, kontakta F&B Manager Tobias Bätz på 

tobias.batz@chalmerskonferens.se 

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

 

Välkommen med din ansökan! 
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