Nu söker vi en deltidstjänst till restaurangerna på Universeum
Energi och glädje smittar av sig!! Vi vill att du smittar oss och våra gäster!!
Chalmers Konferens och restauranger är ett expansivt restaurangbolag. Vi finns på ett flertal ställen i stan, tex.
Chalmers Campus Johanneberg & Lindholmen Science Park och nu även på 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.
Kvalifikationer
Arbetsuppgifter
Möta, se och ta väl hand om kollegor och gäster. I denna tjänst jobbar du i den dagliga driften av restaurangerna
på Universeum. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter så som kassatjänst, påfyllning av varor, beställningar samt
att hålla rent och snyggt i restaurangen och bakutrymmen.
Arbetstiden är främst förlagd dagtid under veckans alla dagar men helger och kvällar kan förekomma.
Kvalifikationer
Du vill arbeta i vår bransch för att du brinner för service. Du har god förmåga att kunna prioritera och planera
ditt arbete så att verksamhetens alla delar levererar. Hos oss jobbar vi i ett team det innebär en prestigelös miljö
där vi fokuserar på samarbete och lösningar. Arbetet kräver eget ansvar och förmåga att fatta självständiga
beslut. Vi ser gärna att du har något års erfarenhet av arbete i café och/eller restaurang.
Ansök via mail på jobb@chalmerskonferens.se senast 2022-06-12,
Skriv ”Deltid Universeum” i ämnes raden.
Anställningsform
Deltid - minst 50%
Lön
Enligt överenskommelse
Tillträde
Enligt överenskommelse
Kontaktpersoner
För frågor om tjänsten, kontakta Marta Hellberg mail; marta.hellberg@chalmerskonferens.se

