
Vi söker nu en helgansvarig hovmästare till Universeum
Perfekt för dig som pluggar på vardagar och vill ha lite extra klirr i kassan

2021-10-05

Jobba med utsikt över regnskogen och kanske se en apa eller två?

Chalmers Konferens & Restauranger är trots året som passerat ett expansivt bolag. Vi finns på ett flertal ställen i

stan, tex. Chalmers Campus Johanneberg & Lindholmen Science Park och nu i sommar även i Universeum. Totalt

sett driver vi 24 restaurangenheter, två av Göteborgs största konferensanläggningar, företagsreceptioner samt

cateringverksamhet. Att expandera och växa ställer krav på oss som företag, inte minst när det gäller hållbarhet.

Vi vill jobba med ett hållbart ledarskap, en hållbar arbetsmiljö och en hållbar miljöpåverkan. Vi menar att vi

jobbar med hållbarhet på riktigt och vi vill därför att alla som jobbar hos oss ska tycka att det är lika viktigt.

Vi söker dig som kan känna igen dig och bli nyfiken på vad våra kärnvärden har för betydelse för oss;

Pålitlig, Personlig och Passionerad. Har vi väckt din nyfikenhet? Vi är nyfikna på dig.

Arbetsuppgifter

Arbetsleda personal och ta det huvudsakliga ansvaret över driften i restaurangen på helger.

Arbeta som hovmästare vid bokningar kvällstid där du leder personalen genom servicen på middagar.

Sprida en bra stämning, möta se och ta väl hand om gäster och kollegor.

Arbetet innebär också arbetsuppgifter såsom kassatjänst, påfyllning av varor, hålla rent & snyggt i lokalen.

Arbetstiden är förlagd på helger och kvällar.

Perfekt för dig som pluggar dagtid på vardagar och vill ha lite extra klirr i kassan.

Kvalifikationer

Du får energi av att jobba med människor och du ger energi när du är bland människor.

Du har förståelse för att du är en del av helhet och därför är oerhört viktig för dina kollegor och våra gäster.

Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i restaurang.

Du gillar att leda och ta ansvar, du ser lösningar i stället för problem.

Ansök via mail på jobb@chalmerskonferens.se senast 2021-11-15

Anställningsform

Deltid eller extra vid behov

Lön

Enligt överenskommelse

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner

För frågor om tjänsten, kontakta Marta Hellberg mail; marta.hellberg@chalmerskonferens.se


