Burger Chef sökes till Chalmers mest händelserika Pub!
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.

Arbetsplatsen
J.A. Pripps Pub & Café är den naturliga samlingsplatsen mitt i Kårhuset. Under dagtid finns allt du behöver för en
trevlig fikastund. Under eftermiddagen öppnar ölkranarna och framåt kvällen serverar köket god mat till priser
som passar studentens plånbok.
Puben präglas av spänning och tävlingsanda, här brukar studenterna visa sina kunskaper i frågesport eller sjunga
helhjärtat i ett av karaokerummen som tillhör restaurangen.
Arbetsuppgifter
Du blir en viktig del av vår produktionsavdelning på Johanneberg. Du kommer att arbeta med matlagning inom
alla våra koncept, dock i huvudsak i vår pub J. A Pripps där vi serverar lunch och kvällsmeny. Arbetet inom
produktion innebär också en hel del gästkontakt. Du skall möta, se och ta väl hand om kollegor och gäster.
Arbetstiden är varierande och innebär arbete på både dagtid, kvällar och helger.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse av mat och gillar att jobba i ett högt tempo.
•
•
•
•

Restaurangskola eller liknande utbildning är ett krav
Minst 3 år dokumenterad yrkeserfarenhet
Positiv, stresstålig, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra människor.
Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, flexibilitet och eget ansvar.

Ansök via mejl på jobb@chalmerskonferens.se senast 2022-10-15.
Skriv ” kock J.A Pripps" i ämnesraden. Tjänsterna kan komma att tillsättas under rekryteringsperioden så vänta
inte med din ansökan.
Anställningsform
Allmän visstid till den 17dec med chans till förlängning
Lön
Enligt överenskommelse
Tillträde
Omgående
Kontaktpersoner
Köksmästare Peter Olsson på Peter.Olsson@chalmerskonferens.se, eller telefon 031-772 39 55.
Besök gärna vår hemsida http://www.chalmerskonferens.se för mer information om oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!!

