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EJ EN RIKTIG JOBBANNONS, GÅR EJ
ATT SÖKA, servis
Åre, DEMO MIBO
VÄRDEORD VI LEVER EFTER:
PERSONLIGHET, KVALITET, GLIMTEN I ÖGAT, GENERÖST, PROFFSIGT
Som arbetsgivare är jag mån om att du ska trivas, men förväntar sig också att du ska ta din roll
och ditt arbete på allvar och vara ansvarsfull och respektfull mot din omgivning.
Vi söker efter just dig. Vi ser alltid fram emot många nya gäster och möjligheter till att leverera
god mat och bra service. Alla våra verksamheters framgångar bygger på att vi har rätt
personer på rätt positioner. Viktigt att alla vet vilka mål vi har och vilka värdeord vi jobbar efter.
Är du en av våra rätta personer? Om du är genuint intresserad och passionerad av mat och
matlagning och känner att du valt världens bästa yrke. Om du sporras av ett högt tempo, höga
krav, gillar att lära upp och leda andra med en tydlig rak hand. Om du lätt hittar din plats i ett
team och inser vikten av att engagera, sporra och få teamet att kämpa mot samma mål. Då är
du nog det.
Vi önskar att du:
• Är strukturerad
• Är utåtriktad, sprudlande och påhittig
• Bär en stark känsla för service och tycker om samtal med gäster
• Har erfarenhet från A la Carte och buffe servering sedan tidigare.
• Älskar mat och dryck och har förmågan att rekommendera dryck som passar till maten
• Behärskar det svenska språket
I arbetet ingår att:
• Tillsammans med avdelningens personal skapa en oförglömlig upplevelse för restaurangens
gäster.
• Hålla högsta service- och kompetensnivå och därmed se till att gästerna alltid blir korrekt
serverade och bemötta.
• Utföra traditionellt serveringsarbete, servering av mat och drycker till våra gäster.
• Vara uppdaterad om aktuell meny samt drycker.
• Genomföra de arbetsuppgifter som fördelas av ansvarig hovmästare.
• Arbeta för att matsalen och restaurangområdet hålls rent och snyggt
• Arbeta för att matsalen är korrekt uppdukad och kvalitetssäkra att den är korrekt städad både
innan och efter avslutad drift.
• Vara ansvarig för att alltid god hygien upprätthålls.
• Kassahantering
• Följa företagets policys.
• Behandla våra gäster och kollegor med värme och respekt.
• Ansvara för att ett gott arbetsklimat råder där alla ställer upp för varandra på och mellan
avdelningarna.
Det är alla medarbetares ansvar att i alla lägen bidra till att gäst/kund eller kollega får bästa
tänkbara upplevelse. Ibland innebär det att vi måste lägga vårt eget arbete åt sidan en stund
för att stötta kollegor för att gästen ska få en så bra upplevelse som möjligt. Detta prestigelösa
samarbete hjälper oss att lyckas i att alltid överträffa gästens förväntan.
Vi erbjuder dig en rolig, ambitiös arbetsmiljö med duktiga, engagerade kollegor och en stor
möjlighet att utvecklas. I vår grupp öppnas hela tiden nya dörrar.
Vi är medlem i Visita och har kollektivavtal.
Vi jobbar aktivt för att förbättra arbetsmiljön i våra kök och matsalar.
Tillträde: September
Arbetstid: Heltid, dagtid.
Någon kväll och helg kan förekomma i enstaka fall.
Verksamheten håller stängt alla röda dagar.
Semester enligt avtal och efter överenskommelse
Lön: Efter överenskommelse.

Om tjänsten
Sista ansökningsdag:
2021-01-31
Tillträde:
enl. ök.
Ansökan kräver:
- Videosvar
- CV
- Personligt brev
- Bild på dig själv
- Referens från tidigare
arbetsgivare
Anställningsform:
Heltid
Lön:
Tjänstens adress:
Kyrkängesvägen
83798 Åre
Kontaktuppgifter:
Michaela Boson
michaela.boson@yobber.se
Arbetsgivare:
DEMO MIBO
Smedjegatan 33
63220 Eskilstuna
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