
                                          

 

 

Vi letar efter vår nya kollega till Café C, i Lindholmen Science Park 
                        2022-05-10 

 

Energi och glädje smittar av sig!! Vi vill att du smittar oss och våra gäster!!  

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

stan, Chalmers Campus Johanneberg & Lindholmen Science Park, Universeum, Chalmerska huset och 

Wijkanders. Totalt sett driver vi 24 restaurangenheter, två av Göteborgs största konferensanläggningar, butik 

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  

Möta, se och ta väl hand om kollegor och gäster. Arbetet innebär också arbetsuppgifter såsom kassatjänst, 

hantering av espressomaskin, påfyllning av varor, hålla rent & snyggt i lokalen och sprida bra stämning.  

Arbetstiden är främst förlagd dagtid under veckans alla dagar inklusive helger, men kvällsarbete kan förekomma. 

Arbete på våra andra enheter förekommer. 

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. Vi 

ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete i café och/eller restaurang. Tidigare erfarenhet som barista är 

meriterande.  

Ansök via mail på jobb@chalmerskonferens.se vi anställer löpande, så sänd in din cv nu 

Skriv i ämnesraden, Café C 

 

Anställningsform 

Deltid 

Lön 

Enligt kollektivavtal 

Tillträde 

Omgående 

Kontaktpersoner 

För frågor om tjänsten, kontakta Anna Jonsson på mail; anna.jonsson@chalmerskonferens.se  

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

Vi ser fram emot att höra från dig!!  
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